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ÍNDICE
DAS
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A

Abatidos ao efeotivo do exército:
-

nos termos
598.

-

do artigo

por deserção -7,

175.° do Código de Justiça

Militar-

11, 14, 98, 101, 192, 195, 203, 317,329,330,

371, 373, 451, 455, 522, 598, 644, 831, 885.
A dldos:
-

nos termos do decreto n.O 12:162, de 21 de Agosto de 1926205, 323, 324, 418, M3, 837.
n03 termos do n.O 3.° do § 1.• do artigo 60.0 do decreto
n.O 12:017, de 1926-16,
192.
para desempellhar
serviço no 1'.1iní"tério do Interior-92,
108, 192, 198, 2()ij, 31", 3-2,1,,117, 418, 456, 457, 483,516,6')4,725,
728, 829, 8~7, 892.
- 644.para desellllJellhar serviço no Ministério do Comérc:o-5:1.6,
-

para desempenhar' serviço no J\finitério
das Colónias -8,
15, 89, 97, 107, 189, 199, 3:.l~, 324, 376,417,418,456,486,596,
599,6,10, 6H, 681, 691, 721, 725,780, 790,829,887.
para desempenhar serviço no ;\lini,tério d-i Instrução - 205.
par~ desen,penhr\r serviço no Ministério dos Negócios Estrangenos - 8, 691.
para desempenhar serviço no Miuistér io das Finanças -100,
198, 199, 205, 324, 372, 523, 552, 599, 725, 837, 892.
para desempenhar
serviço no l\Iinistério da Jn tiça - 55:1.
-;:p~ra deselllpenhar
serviço na Escola Militat' de Aviação2, .114.
~8Por

lhes ter sido conco.Ilrln licença ilimitada
, 205, 37~, 374, 4:'.~, 543, 728, 782.

_ 8, 1~, lOS,

4

ÍNDICE

2.' Série-

Agência
militar,
pessoal-33,
232.
Ajudantes
de campo:
-exoneração - 534.
-nomeação - 604,605,734.
Alterações:
-de antiguidade - 625.
-de data de nascimento - 234.
-de nomes - 234, 532, 614, 75!), 856, 857, 014.
Alunos
do Colégio
Militar
premiados
no ano lect'~o
de 1926-1927 - 616.
Anulação
de decretos
-10,13,14,87,90,94,102,421,
<149,
482, 52~, 540, 541, 550, 592, 595, 597,598,639,727,729,781,787,
788, 828, 836, 883.
Apuramento
final
dos atunoe da Escola
Militar
que
conclurram
os diferentes
cursos-873
Arsenal
do Exército,
pessoal33, 127, 232 348, 4G3, 497,
612, 6;,)!),G99.
Asilo de Inválidos
Militares
da Princesa
D. Maria Be·
nedlta:
-'pcsboal-.659.
_praças admitidas - 4!)3, 525, 693, 791, 89!).
Aspirantes
a oficiai,
promoção:
-de alunos da Escola l\Jilitar-334
a 336.
-ele sarg cntos ajudantes e primeiros sargentos - 48!) a 493,
558, 693, 730, 732, 733, 700, 7!)1, 847, e99, 904.
Aspirantes
a ofiolal mlliolanos,
promoção de módicos - 223,
55"i.
Autorização
para
aceitar
e usar
Insrgnlas
e condecorações
- 51, 75, 252, 463, 469, 503, 535, 627, 671Avis:
-concessão nesta medalha -187,
931-Conselho da Ordem - 201, 202.
II
Baixa
do serviço
mllitar-l08,
377, 423, 597, 825, 826.
Bons
serviços:
-ouro - 75, 200, 327, 375, 41!), 554, 686, 832.
-prata - 10, 200, 210, 423, 457, 458, 507, 524, 548, 554, 686,
687, 6(J2, .726, 832.
-coo1'e-375,
41!), 420, .121, 458, 524, 554,687, 832, 833,892.
Brigadas
de oavalarla,
pessoal:
-1." bl'igarla-22!),
G97.
-2.· brigada - 56·1,697.
C
Campeonato
do cavalo"de-guerra":
-cl assificação obtida pelos oficiais na ~rova
-júri-854.
Carreiras
de tiro:
-Braga - 389.
-Elvas-127.
-Espinho-232,'530,
851-Vergueiro «Ducla-Soaresv-e-Bêê.
-Vila Real-798.

realizada

- 572.
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Casas de reclusão,

pessoal:
da 2." região militar-U3.
do Govêrno Militar de Lisboa-114,
905.
de S. Julião da Bal'ra-389,
435, 568.
Classificação final dos alunos da Escola Militar que
conclurram os diferentes cursos - 873·
----

Cofre de previdência
polltano:
---

dos oficiais do exército metro-

balancete - 366,537,775.
pessoal-911.

Colégio Militar:
------

alunos admitidos-746.
alunos premiados no ano lectivo de 1926-1927-616.
assistentes de estll<loa- 568.
concurso para professores-574,
575.
pessoal-659,
802.
Comissão de aqulsteão de material de mobilização,
pessoal-497.
Comissão de empregos públicos para sargentos, pessoal- 435, 659.

Comissões:
--

para proceder à individualização
dos indivíduos que tomaram parte no movimento revolucionário de Fevereiro do corren te an 0- 221.
-para constituir a comissão executiva do sanatório para sargentos tuberculosos do exército do terra e mar- 555.
-para dar valor em moeda corrente a todas as obras existentes no depósito de publ icações do Ministério da Guerra-844.
-para organizar convenientemente o programa das solenidades para comemorar o 9.° an iversátio da data inesquecível de
11 de Novembro, que pus têrmo à Grande Guerra-84.4.
Comissões de avaliação, pessoal-333,
334,338.
Comissões dissolvidas --109, 331, 332, 333, 425, 601,731,
8-16.

Comissões
-

técnicas:

do serviço de administração

militar-

497.

Companhia de reformados, pessoal-741.
Comportamento exemplar, concessão desta meclalha-76,
179 a 181, 254, 360, 398 a 40ü, 470 a -177,578, 579 a 584, 672,
712 a 717, 768, 812 a 816, 868 a ~72, 933.

Concursos:
-

para alferes médicos-2-l4.
para chefes de música -- 248.
para instrutores de gimnásticn do Colégio Militar-574.
para professores da Escola Militar-819,
941 a 945.
para professores do Colégio Militar -575,810.
para professores rio Instituto Profissional dos Pupilos do
Exército-4!4,702.

Condecorações
-

estrangeiras:

Cruz de Carlos III de Espanha-503,
Cruz Vermelha Alemã-463.
Deutsches Rotes Kreuz-469,
627.
Legião de Honra - 51.
Orrlem da Coroa da Bélgica - 535.
Ordem do rei de Cambodge-51.
Ordem da Coroa de Itália-75.

671.
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de Espanha-252.

Conselho das Ordens, pessoal:
--

Avis-201,

202,

Conselho de Recursos:
--

recursoa-c-B, 10,11,98,211,322,326,327,330,371,374,522,
541, 515, 550, 638, 891, 893, 8~8,
-éditos-80,
260, 367, 446, 479, 681, 678, 776,820,880,
-pareceres - 72.
-pessoal-11,
195, 225, 380, 527, 550.

Conselho
--

Superior

pessoal-98,

de Promoções:

99, 1\J5, (5\1, 488, 4\J5, 848.

Cristo:
---

autorização para usar a palma dourada-e-Tl l.
concessão desta me(lalba-75,
95, 178, 188, 190,210,318,
320,375,419,
;124,548,591, 639, 72o, 72~, 827,931.

Cruz de Guerra:
----

1,2.·
3.4.'

cla8I;e-201,
classe212
elas e-217
classe - 219

Cruz Vermelha

212, 31!:l.
a 217, 410, 632,686, 703.
a 219.
a 221, 411, 444, 632.

Portuguesa:

~-

concessão desta medalha-128,
233, 319, 390,435,463,498,
569, 612, 802, 855, 911.
-corpo~ gerentes - 36.
-pessoal equiparado -221, 791, 899.

,

Decretos:
-

concedendo o subsídio mensal de 6:1ía D. Ana Ribeiro, viúva
do alferes reformado Adelino da Costa Maia-1.
-promovendo a alferes reformado o segundo cabo rcformado
graduado em primeiro João Ferreira Pires-l.
-concedendo o subsídio mensal de 6:1í a D. Aurora da Silva
Gaspar, órfã do mestre de música Manuel António Gaspar-S.
-dando provimento
ao recurso interposto perante o Conselho do Recursos pelo alferes do quadro auxiliar dos serviços
de artilharia
João Moniz de Sá Borges6.
rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo primeiro sargento ajudante de Iarrnâcia reformado
Cân.lido Marques -c-fl.
-abatendo ao efectivo do exército, por ter completado o tempo
de ausência necessária
para constituir deserção, o major de
infantaria Alvaro do Castro-7.
--o demi tlud o cio serviço .10 exército o capitão milioiano do serVlÇO de administração
militar Abel de Almeida, nos tormos do
artigo 40.· .do Códig-o de Justiça l\lilitar-7.
-separando do serviço do exército o capitão miliciauo do serviço de aclmiuistrac:ão militar Jorg-e das Neves Larcher, Doa
termos do artigo 158.· cio regulamento de discip liua militar-7.
-dando provimento ao recurso interposto perante o Conselho
de Recursos pelo alferes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia João Moniz de Sá Bo rrras -10.
-dando provimento
ao recllr~o interposto perante o Conselho
de Recursos pelo alferes do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia
Gilberto Maria de Carvalho-lO.

1.- Série
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anulando a parte do decreto de 18 de Setembro de 1926 que
eolocou na situação de adidos vários oficiais -10.
-condecorando com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços o general Luís Manuel Agostinho Domingyes-l1.
demitindo do serviço do exército, nos termos do artigo 40••
do Código de Justiça llilitar, o tenente do serviço de administração militar Arnaldo Mota-ll.
abatendo ao ofecti vo do exército, por ter completado o tempo
de ausêneia ilegítima, neeessário para constituir deserção, o tenente do serviço de administração
militar Edua:rdo de Fl"eitss
Manaças-ll
-dando provimento
ao recurso interposto perante o Conselho
de Recursos pelo sargento
ajudante de artilharia
Manuel Pereira-11.
-exonerando
de vogais do Conselho de Recursos os generais
Bernardo
de Faria e Silva, José Justino Teixei ra Botelho e
Abel Hipólito e nomeando vogais do mesmo Conselho os generais Sousa Dias, Aníbal Botelho e José Mendes Ribeiro Norton
de Matos -11.
anulando a parte do decreto de 13 de Novembro ele 1926
que colocou na situação de adidos os tenentes José da Encarnação AlveR de Sousa e André Dias da Silva e capitão José Augusto da Cruz -13.
-demitindo
do serviço do exército o alferes de infantaria
Alberto Guerreiro Capelas, nos termos dos artigos 13!).0 e 158."
do regulamento
de disciplina militar-14.
abatendo ao efectivo do exército por ter completado o tempo
de ausência necessário para constituir deserção o capitão de
infan taria Alfredo António Chaves -14.
-anulando o decreto de 31 de Dezembro de 1926, referente ao
segundo sargento da companhia de sapadores de praça Domingos José Ribeiro, por se tratar de uma consulta e não de um
eurso-l4.
-condecorando com o grau de comendador da Ordem de S. 'I'iago
da Espada o tenente-coronel
do exército espanhol 1). Carlos
Rodriguez de Rivera - 84.
-anulando
a parte do decreto de 13 de Novembro de 1926
que passou à situação de adido o capitão do quarlro da arma
de infantaria
António Duarte Carrilho e o tenente do regimento de infantaria n.O 8 Rodolfo Braga-87.
-anulando a parte do decreto de 30 de Outubro de 1926 que
passou à situação de adido o tenente miliciano d() serviço de
administração
militar Venceslau de Fil~lleiredo87.
-anulando a parte do decreto de 11 de Dezemb 1'0 de 1926
que passou à situação de adido o tenente do grupo de artilharia n.O 22 José António lIadeira-87.
-nomeando professor efectivo da 8.' cadeira da Escola Militar o major de artilharia
Eduardo da Costa Ferreira-c-B'[,
exonerando a eu pedido do lugar de professor ordinário do
In&.tituto Profissional
dos Pupilos do Exército O tenente médico João Manuel Rodrigues-07.
anulando a parte do decreto de 24 de Julho de 1!26 que
colocou no distrito
de recrutamento
n.O 23, como capitão miliciano de reserva territorial,
o capitão miliciano de reserva do
regimento de infantaria
de reserva n.O 23 Aires Teixeira da
Silva Leal-88.
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separando do serviço 00 exército o tenente miliciano do serviço de administração
militar Sérgio José Fernandes Sena, por
se achar compreendido na alínea c) do n.O 2.° do artigo 149.° do
regulamento de disciplina militar-91.
__
aumentando
ao efectivo do exército o alferes de artilharia
José Araújo Martins de Sousa Nazaré, por se ter apresentado
voluntàriamente
de deserção - 91.
-demitindo do serviço do exército o tenente miliciano de infantaria António Esteves Amaro, por se achar compreendido na
alínea c) do n.? 2.° do artigo 1-19.° do regulamento de disciplina
militar-94.
-anulando a parte do decreto de 13 de Novembro de 1926 que
passou à situação de adido o tenente miliciano de infantaria
José Pereira da Rocha-94.
__
nomeando professor efectivo do 6.° grupo de disciplinas do
Instituto
Feminino de Educação e Trabalho o tenente-coronel
do serviço de administração
militar Alberto David Branquínho-94.
_
nomeando professores de vários grupos do curso preparatório para o ensino comercial c industrial e curso elementar de
comércio do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército diferentes oficiais - 94.
__
condecorando
com o grau de oficial da Ordem Militar de
Cristo, com palma, o capitão médico do extinto 2.° grupo de
companhias de saúde Luís António Raposo-95.
-abatendo ao efectivo do exército, por terem completado o
tempo de ausência necessário para constituir deserção, o major
miliciano de artilharia
Faria Leal e o tenente miliciano de cavalaria João Pereira de Carvalho-98.
-aumentando
ao efectivo do exército, por se ter apresqntado
voluntàriamente
de deserção, o alferes de infantaria
AI varo
Jorge dos Reis Morais-98.
-negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo sargento ajudante do regimento de cavalaria n.s 2 Francisco Barradas, por não ter fundamento legal98.
_._ exonerando de vogal do Conselho Superior de Promoções o
general Sousa Dias e nomeando para o substituir
o general
Teixeira Botelho - 98.
.
-abatendo ao efectivo do exército, por terem completado o
tempo de ausência ilegítima necossã.rio para constituí r deserção, os tenentes milicianos de infantaria
Alfredo Augusto da
Costa Pereira, José Lopes Soares e o alferes de infantaria Júlio
da Silva Madeira-101.
-considerando professor ordinário e efectivo da V cadeira do
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército o tenente-coronel
de engenharia Santos Paiva-102.
-anulando a parte do decreto de 18 de Setembro de 1926 que
passou à situação de adidos os tenentes de artilharia
Carlos
Marques Magalhães,
Filipe Gomes Vieira, João de Sousa Soares e Jacinto Henriques de Paiva Simões e os alferes da mesma
arma Tadeu Lopes da Silveira e U mberto da Silva Delgado102.
__
atribuindo o pôsto de capitão desde 30 de Dezembro de 1926,
para todos os efeitos, ao tenente de artilharia
António Teixeira
da Rocha Pinto Júnior -102.
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promovendo a general o coronel de engenharia Adolfo César Pina -106.
___ concedendo a pensão vitalícia
e anual de 300$ ao tenente
reformado Manuel Luís Alveg-185.
-concedendo o subsídio mensal de 6$ a várias viúvas de ofl. ciais-187.
condecorando
com diferentes graus da Ordem Militar de
Avis vários oficiais estrangeiros-187.
-_
condecorando
com o grau de oficial da Ordem Militar de
Cristo o cidadão espanhol D. António del Solar y Taboada-188.
-_
condecorado com o grau de comendador da Ordem Militar
de Cristo o cidadão espanhol D. Gabriel Pombo-188.
-abatendo ao efectivo do exército vários oficiais por terem completado o tempo de ausência ilegítima necessário' para constituir deserção -189.
__
separando do serviço do exército, nos termos do artigo 153.°
do regulamento
de disciplina
militar, o capitão do serviço de
administração
mili tar Dario de Carvalho Preto Ramos -189.
__
condecorando
com vários graus da Ordem de S. Tiago da
Espada dois oficiai s -1!i0.
__
condecorando com vários graus da Ordem Militar de Cristo
diforeutes oficiais -190.
-_
abatendo ao efectivo do exército, por terem completado o
tempo de ausência ilegítima necessário para constituir deserção, vários oficiais - 195.
-abatendo ao efectivo do exército, por terem completado o
tempo de ausência ilegítima
necessário para consti tuir deserção, vários oficiais -195.
.
__
nomeando vogais do Conselho Superior de Promoções vários
generais -195.
-_
nomeando vogal do Conselho de Recursos o general Norton
de 1\1 ates -195.
__
condecorando vários oficiais com a medalha militar de prata
da classe de bons serviços - 200.
-condecornndo com a medalha militar de ou 1'0 da classe de
bon-, serviços o capitão de infantaria Jorge Castilho-200.
-condecorando
com a Cruz de Guerra de 1." classe o tenente
de infantaria
em serviço na guarda fiscal Mário cle Almeida201.
-_
exonerando de auditor do 1.° tribunal militar territorial
de
Lisboa o bacharel Amadeu Vítor de Miranda Monteiro e nomeando para o substituir o bacharel Camilo Maria de Sá Pinto
de Abreu Soto Maior - 201.
-_
exonerando de vogais do Conselho da Ordem ~Iilitar de Avis
o coronel de infantaria
João Estevão Águas e o capitão da
mesma arma José Fernandes Soares -201.
_
nomeando chanceler do Conselho da Ordem Militar de Avis
o general Teixeira de Aguiar e vogais o coronel de cavalaria
Mousinho de Albuquerque
e o capitão de infantaria Baltasar
Xavier - 202.
abatendo
ao efectivo do exército, por terem completado o
tempo de ausência ilegítima necessário para constituir deserção, vários oficiais - 203.
separando do serviço do exército, nos termos do artigo 158.°
do regulamento
de disciplina
militar o capitão-capelão
José
de Jesus Peixoto - 203.
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promovendo a general o coronel de artilharia
António Pires Lei tão - 204.
-condecorando
com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços o major do serviço de administração
militar Domingos de Sousa - 210.
-coudecorando
com a medalha militar de prata da classe: de
bons serviços o capitão do serviço de administração
militar
Arnaldo de Oliveira - 210.
-condecorando
com o grau de oficial da Ordem Militar deOri sto o tenente do exército espanhol D. José de Barrosa y
Munoz de Bustil lo - 211.
-condecorando com o grau de cavaleiro da Ordem da Tôrre e
Espada, do Valor, Lealdade
e Mérito o coronel de infantaria
Craveiro Lopes - 211.
'
-rejcitan.lo o recurso ap resontado perante o Conselho de Recursos pelo tenente-corou-I
F rancisco de Aragão - 211.
-exonerando de comandante geral, interino, da guar,la uaeio- ,
n '\1 republicana
o coronel de cavalaria
Lopes Valadas f. nomeando para o substituir o coronel de infantaria Farinha Bairão.-21l.
-condecorando
com a Cruz ele Guerra de 1." cl asse o prímei ro sargento do rcg irueuto de infantaria
n." 18 Alberto Pereira Gil c os segundos sargentos Artur de Sousa e Aluisio Pereira Ramos - 212.
-condecorando
com a CrLlZ de Guerra de 2.' classe vários oficiais e praças - 212 a 217.
-condecorando com a Cruz de Guerra de 3.· classe vários oflciais o praças - 217 a 219.
-condecorando com a Cruz de Guerra de 4,' classe vários oficiais e praças - 219 a 221.
-promovendo a primeiro oficial 0.0 quadro dos oficiais civis do
Ministério
da Guerra o segundo oficial Crescêncio J osé de Matos -315.
concedendo o subsídio mensal de 6$ a várias viúvas c órfãs
de oficiais - 315.
Idem-316.
-abatendo ao efectivo do exército vários oficiais por terem
terminado o tempo de ausência ilegitima necessãrio para serem
considerados desertores - 317.
-abatendo ao efectivo do exército, por ter completado o tempo
de ausência ilegi tima neeessürio para cousti tuir deserção, o tenente médico do regimento
de cavalaria
11.0 5 Jorge
Capính n - 317.
-condecorando
como grau de cavaleiro da Ordem Militar de
Cristo o tenente de cavalaria
Alfredo de Morais Sannento318.
-condecorando
com a Cruz de Guerra de..!.' classe o soldado
Manuel da Silva do~.o grupo de metralhadoras
pesadas do Corpo Expedicionário
Português - 319.
-condecorando
com O grau de oficial da Ordem Militar de
Cristo os capitães de engenharia
José Machado de Barros e
Mário da Costa França -:>20.
-aumentando
ao efectivo do exército, por se ter apresentado
voluntári amente de deserção, o tenente miliciano de infantaria
Rogério dos Santos - 32"2.
-nomeando professores efectivos do Instituto Profissional dos

--

2." Série

I~DICE

11

Pupilos do Exército o tenente-coronel
de infantaria
César Ferreira c o major da mesma arma com o CI\r30 do estado maior
Barreto de Olivcira - 322.
-negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho
de Recursos pelo tenente-corouel
reformado José António da
Ounha Vale-322.
-rejeitando o recurso interposto perante o Oonselho de Recursos pelo sargento
ajudante do infantaria
Silva Ramos - 322.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo sargento
ajudante do regimcnto de infantaria n.O 11
Simões Ro~a-326.
.
..__ rejeitando
o roeu rso apresentado perante o Conselho de Recursos pelo sargento
ajudante
do regimento de infantaria
n.? 21 Hcssurroiçüo e Silva - 327.
-rejeitando os recursos apresentados
perante o Oonselho de
Recursos pelos s<ll'gelltos ajudantes
de infantaria
Almeida
Oruz e Raúl Roeha-327.
-rejeitando
os recursos apresentados
perante o Conselho de
Recursos por vário, sargentos
ajudantes de infaut ariu c-- 327.
-condecorando
com a medalha militar de ouro da classe de
bons serviços o gelleral Adolfo César Pina e o capitão de engeuharia Ricardo Pereira Dias - 327.
-abatendo ao electivo do exército, por ter completado o tempo
de ausência ilegitima necessário para constituir deserção, o tenente do batalhãode
caçarlores n ,? UMart.ins de Magalhães329.
-abatendo ao efectivo do exército, por terem completado o
tempo de ausência ilegitima
necessário para constituir deserção, o capi tão do serviço de a.huiui stração militar Xavier Prazão e o tuuente do mesmo serviço Gomes Viana - 330.
-dernitiudo do serviço do exército o alferes miliciano do regimento de infantaria
n.O 17 António Joaquim Ferreira,
por lhe
ser aplicável
a doutrina do artigo 158." do regulamento de Jis-ci plina militar - 330.
-rejeitando o recurso apresentado perante o Conselho de Recursos pelo major farmacêutico Vieira de Castro -330.
-npg'ando provhneuto ao recurso interposto perante o Conse. lho de Recursos pelo sargento ajudauto de infantaria
António
Manuel Duraria - 330.
promovendo ao pôsto de general o coronel do corpo do estado inaio r Alfredo ~I(jndos de l\I,tgalbães Ramalho - 330.
-concedendo o subsídio mensal de Gil> a várias viúvas e órfãs
de oficiais - 3iO.
abatendo ao efectivo do exército vários oficiais que completaram o tempo de ausência ilogítima necessário para constituir
deserção-c-Bj l.
-extinto o recurso interposto
perante o Conselho de Recursos pelo capitão do serviço de administração
militar Santos
e Silva - 3í1.
-rejeitados os recursos apresentados
perante o Conselho de
Recursos pelos tenentes du serviço de administração
militar
António Ago~tiuho e António Ventura - 371.
-uomeaudo auditor do Tribunal Militar Territorial
do Pôrto
o bacharel Oouto Brandão - 3.2.
demitindo do serviço do exército o capitão do serviço de
administração
militar Jácome Alves Duarte, nos termos do artigo 40.· do Código de JUstiça Militar -373.
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abatendo ao efectivo do exército, por ter completado o tempo
de ausência necessário para constituir deserção, o tenente mil iciauo de infantaria José Augusto Aires Tôrres..;_ 373.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão do quadro auxiliar dos serviços de engenharia
Lourenço da Silva - 374.
-rejeitando os recursos interpostos perante o Conselho de Recursos pelos primeiros sargentos Raúl Evangelista
de Oliveira
e Manuel Francisco de Mil·anda - 374.
-condecorando
com o grau de cavaleiro da Ordem Militar de
Cristo o tenente miliciano de infantaria Moura Dinis - 375.
-condecorando com a medalha de ouro da classe de bons serviços o coronel do corpo do estado maior Ferreira Martins -- H75.
-condecorando
com a medalha militar de cobre da classe de
bons serviços os segundos sargentos Augusto de Sousa Martins
e Joaquim Costa-375.
-separando
do serviço do exército o tenente de cavalaria
João de Brito Mestre, nos termo; do artigo 158.° do regulamento
de disciplina militar - 376.
-promovendo ao pôsto de g. neral o coronel de infantaria
João de Morais Zamith-376
.
. __ concedendo o subsídio mensal de 6$ a várias viúvas e órfãs
de oficiais -109.
-condecorando com a Cruz de Guerra de 1.· classe as seguintes unidades por feitos praticados em França e Africa. extinto
regimento
de obuses de campanha, regimento
de cavalaria
n." 4-410.
-condecorando
com a Cruz de Guerra de 2.8 classe o major
reformado José Maria Fernandes e o capitão de infantaria Luís
António de Santana e com a 4.' classe o segundo sargento Frederico de AImeida Franco - 410.
-aumentando
ao efectivo do exército, por se ter apresentado
voluntàriamonte
de deserção, o tenente-coronel
de infantaria
Alfredo Di as Pereira - 415.
-condecorando
com o crau do oficial de Ordem Militar da
Tôrre c Espada, do Valo~, Lealdade e Mérito o major de cavalaria Lôbo Pimcntcl e com o grau de cavaleiro da mesma Ordem os teucnte s de infantaria Luís Henrique Cordeiro, do quadro auxiliar dos serviços elo artilharia
António de Figueiredo
e na situação de reforma João Luís l\fonteiro-119.
-condecorando respectivamente
com os graus de oficial e cavaleiru da Ordem Militar de Cristo o capitão de infantaria
Silva Couto e o tenente da mesma arma Fonseca Lebre - 419.
-condecorando com a medalha militar de ouro da classe de
bons serviços o tenente-coronel
da aeronáutica
Francisco de
Aragão-419.
-condecorando com a medalha militar de cobre da classe de
bons serviços o sargento ajudante João Pedro e o segundo sargento João Miguel de 0Iiveira-H9.
-condecorando
com a medalha militar de cobre da classe de
bons serviços o segundo sargento de engenharia António Figueiredo de Lima-420.
__
anulando o decreto de 26 de Março do corrente ano que
•
promoveu a coronel para o quadro da arma de engenharia o
tenente-coronel
Pedro Fava Ribeiro de Almeida-421.
__
condecorando
com a medalha militar de prata da classe de
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bons serviços o capitão de engenharia Mário Melo de Oliveira e
Costa c o tenente da mesura arma Raimundo António Rodrigues
Serrão, e com a medalha de cobre da mesma classe o segundo
sargento
do regimento de sapadores de caminhos de ferro Jeróniiuo
Moura e os soldados
do mesmo regimento Lucélio Cipriano e Etelvino Vergamota421.
-concedendo o subsídio mensal de 6$ a D. Zaida Dantas da
Silva Lavoura, viúva do alferes de infantaria João Maria de
Almeida Lavoura - 449.
-anulando o decreto de 2.) .le Outubro de 1924 que concedeu
o subsídio mensal de 6,)' a D. Ludovina Frias de Matos, yiúva
do alferes na si tuação de reserva II.rtur de Matos - 4l9.
-abatendo ao efectivo do exército, por ter completado o tempo
de ausência necessário para constituir deserção, o capitão do
regimento de infantaria 11.° 18 Herculano Aug.usto Pereira RamalhoilH.
--eparaudo do serviço do exército, por se acharem compreendidos
nas disposições
do ar t igo 149.° do regulamento de discipliua iuil it ar, vários oficio b- 151-noruoaudo
professor or.Hnário
efectivo
do Inst itnto Profissional dos Pupilos do Exército, nos termos do § 1.0 do artigo 151.°
do regulamento
do lllCSIIlO Instituto, O professor ordinário, major de cngenharia Eduardo Evangelista
de Carvalho-452.
-condecorando
com a medalha
nril.itar de prata da classe de
bons serviços, com palma, o coronel de infantaria JOI'ge Pais de
Oliveira l\larnede-457.
-condecorando
com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços o coronel do corpo do estado maior Artur Ivens
Ferraz - 158.
-cou.lecorando
com a medalha militar de cobre da classe de
bons serviços o primeiro cabo do depósito de licenciados e reserva activa do regimento de infantaria n.v 20 Antóll-Ío de Oliveira-456.
-expulsando
do serviço do exército o tenente de infantaria
Henri que António dos Prazeres,
nos termos do § único do artigo 31.° do Código de Justiça MiJitar-482.
-separando do serviço ,10 exército, nos termos do artigo 149."
do regulamento de disciplina ruil itar, o tenente miliciano de infantaria António Esteves Al1laro-482.
-anulando a parte do decreto de 30 de Outubro de 1926 que
passou à situação de adido o tenente do serviço tle administração militar António Simões Fernandes JÚnior-41'\2.
-demitindo de oficial do exército, por ter completado o tempo
de ausência ilegítima necessário
para constituir deserção, o major, reformado, Artur Celestino Sangroman Henriques ~487.
-aljatido ao efectivo do exército o tenente-coronel
de cavalaria Alvaro Pope, por ter completado o tempo de ausência ilegítillla necessário para constituir deserção-488.
-anulando o decreto de 16 de Abril (lo corrente ano que nomeou professores ordinários efectivos do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército o tenente-coronel
de infantaria Júlio
César Ferreira e o major da mesma arma, COIU o curso do estado
maior, Agostinho Barreto Rodrigues de Oliveira -488.
-exonerando de vocal do Con. elho Superior de Promoções o
general José Justino l'eixeira Botelho e nomeando para o substituir o general João de Morais Zamith-488.
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demitindo do serviço do exército por estarem incursos no
art.igo 10.° do decreto n.O 13:137, de 15 de Fevereiro do corrente ano, vários oficiais511.
-separando do serviço do exército por estarem incursos nas
dispo-içõcs do artigo 1.° do decreto n.s 13:]37, de 15 de Fevereiro do corrente ano, vários oficiais-512
a 514.
-separando do serviço do exército por se acharem incursos
nas disposições (lo artigo 4 ° do decreto n.' 13:137, de 15 do Fevereiro do corrente ano, vário s oficiais-514.
-dan.lo baixa de serviço militar por so acharem incursos nas
dispoaições do artigo 10.· do decreto n.? 13:137, de 15 de Fevereiro do corrente ano, a vários sargentos-51õ.
__
dando baixa de serviço urll ltar por se acharem incursos r.as
disposições do artigo 2.° do decreto n.- 13:137, do 15 do fevereiro do corrente an .., a vários sargentos-515.
__
mandando passar à situação de licenciados por se acharem
ineursos nas disposições do artigo 5.° do decreto n." 13:137, de
15 de Fevereiro cio corrente ano, vários sargentos-517.
__
provendo dofuritivatneute
nos cargos de professores das diferente» ca.loi ras da Escola Militar vários oficiais-519.
-idem-520.
__
dun.lo ingresso no quadro do corpo rio estado maior, desde
13 de Setembro de 1926. ao major: de íufant ari«, com o curso do
estado maior, Alfredo E rnesto da Cunha -521.
__
dando ingresso no quadro dos capitães do serviço do estado
maior, desde -l de Outubro de 192G, ao capitão de infautaria,
com o curso do esta-lo maior, Reinaldo Vale do Andrade -522.
-anulando o decreto de 1l de .Junh i do corrente ano que colocou na situação de adidos por estarem dcseuipenuaudo
serviço uas polícias de rlifereutea
distritos v ário» oficiais-522.
-negando provimento ao recurso inter-posto perante o Conselho de ltecursos pelo aspirante a otleial Juaquim José Amaro,
por o ter sido contra 03 preceito, Jogais -522.
_
abatendo ao serviço do exérci I o tenente
de cng'~lIharia
António Pires de Carvalho .J(IIJiur, por ter completado u tempo
de ausência ilegítima
uecessáric para eoust itu ir deserção022.
_~
separando do serviço (lo exército o inajor do serviço do arlministração
militar Feruando
Pedro .\fLllo de Uhelmieki, pUI' se
achar iueul'so IlO Ill'tigv 119.0 (lu rcgul~HIl 'ato de dillcipliua militar-522.
_llomea.n.\o vog I do 811premo 'L'rihllual .Iilitllr
o ,general
Bernun\o do b'aria e ~ilva, que Jiua XOIlCl'a10 de din:ctol' da
a.rma de 1lI'tillaaria-5'2a.
cOflllel'OrulIrlo com a mc(lalh \ rniliLl' (lu. prata da cla:;~o do
bon serviços
capitão de illfautaria Domingo:> José de Santos
d L~1I1()~ - 52 t
-cun Jecorall o com a me 1alha 111iJ't r ,1:1 c1a~ a de valor militar o tenente do hablhao de Inetralha.lora>l n.O ii Jorge Martms • og'lleira' Soaro:> -521.
.
_
cunde"ol'ando <!om a mo lalha militar ri ('ohro d clu'lse de
bons wn'i~,o~ o p]'ill~eiro sarg'cllJto d·\ eompauhia de tl'lJpas de
aviaça-o .Toao Pereira Corrcia-i>:!1.
_
con lecor:llldo com o grau do ca\·al·iro da Ordem )Iil itar de
Cri'lto o capità.o do serviço dt, administração
militar António
Álvaro do~ Santos Pereira-52l.
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exonerando dos cargos de professores de diferentes cadeiras
da Escola Militar vários oficiais-524..
.
coucedendo o subsídio mensal de 6$ a várias viúvas de oâciais-539.
.
-concedendo o subsídio mensal de 6;$ a várias viúvas e órfãs
de oficiais - 540.
anulando o decreto de 18 de Setembro de 1926 que passou à
situação de adido o tenente de artilharia José Maria da Silva
GuedesM1.
-.anulando o decreto de 11 de Junho do corrente ano que passou 11 situação de adido o tenente do serviço do administração
militar Artur Rodrigues de Matos - 511.
-rejeitando
o recurso interposto
perante
o Conselho de
Recursos pelo tenente do quadro auxiliar
dos serviços de
artilharia,
actualmente
capitão, Joaquim Ferreira dos Reis541.
-rejeitando
os recursos apresentados
perante o Conselho de
Recursos pelo tenente de artilharia
::\Iunuel Gomes Duarte Pereira Coentro e aspirante
a oficial de infantaria
Augusto
Vieira-541.
-rejeitando
os recursos apresentados
perante o Conselho de
Recursos por vários oficiais de artilharia-c-ô
tl.
-rejeitando
o recurso apresentado peraute o Conselho de Recursos pelo teueutc miliciano de artilharia
António de Matos
Ribeiro-541.
-negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo alferes, reformado, Alexandre de Ollveira - 5 IL
.
-demitindo do serviço do exército o teuouto miliciano de 'infantaria
.loaquim Zuchclf i Pinto Tavares, nos termos do artigo -10. do Código de Ju riça Militar-542.
rejeitando
o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão de engenharia
António Maria Neves de
Cal'valhó545.
rojci taudo o reCUfSJ interposto perante o Conselho 110 Recursos pelo capitão do serviço de administração
militar António Pires -515.
extinto o recurso interposto
perante o Conselho de R, cursos pelo tenente-coronel
de ongonhar ia Artur Rocha Schiappa
Monteiro de Carvalho -51fl.
cond -corando
com o ,ç(rau do níi .ial da Ordem da Tô rre e
Espa la, do Valor, LI aldad
1° ~Iél' t"
o capitão, reformado,
Aloxnndre Alves de Cal valho-e- 547.
c0\1(1 !(!orantlll com o grau de "3yal iro da Ordem da 'I'ôrre e
Espada, (lo Valor, Leuldade c Mérit«, o c pitão de infantaria
Heuri que Augusto Perestrelo da 'ih"a- 517.
coudecoraudo
com o grau de cavaleiro
<la Ordem Militar de
Crioto o capít ão da aeronáutica Celestino Pais HUIIlo:l-,ilx.
condecorando
('01Il a llledalha
militar de prata da ela 8e de
bons sel'viç'o~
gt'lleral Tomá:; de SOUba HOtia e 08 coronéiS do
SCCr( tariado
llIilitar Jo,é Carl. s ,\fOIl>O Barroso e, do qLLadro
de reserva BClllyin(!ó do Carmo Leal Guimarãe,;-518.
e')11(10coral.uo cOJU a mcdalh rnilitar dú prata da ela e de
bOlls Sfl'Y'Ç08 o c, pitão do qua II o auxiliar dO$ bcrvi~'os de artilharia
• T arcisn da COllcl'it,'ão l·'errei m e o tenente, reformado,
Acácio Tei:xeira LOIJOd-548.
0
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promovendo ao pôsto de general o coronel de infantaria MignelBaptista
da Silva Crllz-550.
-exonerando
ele vogal do Conselho de Recursos o general
Adriano Abílio ele Sá e nomeando vogal do mesmo Conselho o
gene ral Miguel Baptista da Silva Cruz - 550.
-condecorando
com a medalha militar de ouro da classe de
bons serviços o general Tomás de Sousa Rosa-554.
-condecorando
com a medalha militar ele prata da classe de
bons serviços os seguintes oficiais da aeronáutica:
major .Iosé
Manuel Sarmento de Beires, ~apitãe8 Jorge Castilho c Celestino Pais Ramos e alferes Mauficl Gouvei a=--ôôd.
-condecorando
com a medalha militar de cobre da classe de
bons serviços o segundo sargento da Escola Militar de Aviação
Aníbal da Soledade-554.
-concedendo o subsídio rnen-al de 6$ a D. Petrónia da Piedade Lôbo, viúva do capitão, reformado, João Lúcio LObol)91.
-condecorando
com o grau de comendador da Ordem Mil it a r
de Avis o major do exército inglês Wyndham Tor r, adido militar em Portugal-5!J1.
-anulando
a parte do decreto de 11 de Junho do corrente
ano que passou à situação de disponibilidade
o capitão de infantaria, adido, Luís Emílio Ramires - 592.
-anulando
o decreto de 11 de Junho do corrente ano que
passou 11situação de adido o tenente de infantaria Augusto de
Carval h 0- 592.
-anulando a parte do decreto de 11 de Junho do corrente
ano que passou 11 situação de adido o capitão de infantaria
António Pedro de Carvalho-595.
-dando ingresso na arma de cavalaria ao alferes miliciano
de artilhada,
inscrito na escala dos sargentos do sccretariado
militar, José Carlos Pinto Coelho Martins do Lima -595.
-anulando o decreto de 16 de .Iannirc de 1926 que concedeu
a medalha militar de prata da classe de bons serviços ao teneute de cavalaria João Augusto Azinhais de Melo -597.
-abatendo ao efectivo do exército o tenente de cavalaria Alfredo de Morais Sarmento-597.
-anulando a parte do decreto de 18 ,113 Júnho elo corrente ano
que passou à situação de adido o tcnente de artilharia
José dos
Santos Oliveira-598.
-abatendo ao efectivo do exército, por ter terminado o tempo
de ausência ilegítima necessário para constituir deserção, o tenente de artilharia
João Carlos Lopes da Silva l\lartins - 598.
-abatendo ao efectivo do exército o tenente miliciano do serviço d" administração
militar Francisco de Lis Dionísio de Almeida, por estar incurso no artigo 175.° do Código de Justiça
Militar-598.
-concedendo a pensão mensal de 61 a várias viúvas o órfãos
de oficiais - 631.
-condecorando
com diferentes classes da Cruz de Guerra várias praças-63L
-promovendo
ao pôsto de general por escolha o coronel do
corpo do estado maior Artur Ivens Ferraz-633.
-promovendo
por distinção
ao pôsto imediato o tenente de
infantaria Mário de Almeida-637.
-dando provimento ao recurso iuterposto perante o Conselho
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de Recursos pelo major de infantaria
João Eduardo Franco Antunes Ceuteno-638.
-negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo coronel Guilherme Lopes de Azevedo _
638.
-_
rejeitando
o recurso interposto
perante o Conselho de Recursos pelo coronel Coriolano Vitor Salgado de Andrade638.
-_
condecorando
COIU o grau de cavaleiro
da Ordem Militar de
Cristo o cidadão francês Alberto Dron, abade de Lacouture _
63!).
-_
anulando
o decreto de 16 de Julho do co rronto ano que
passou 11 situação de reserva vários oficiais milicianos - 639.
-_
abatendo
ao efectivo do exército o tenente de iufuntaria
Renato Boaventura Ferraz, por ter completado o tempo necessário para constituir deserção - 6H.
.
-_
dando ingresso no quadro da arma do aeronáutica a vários
oficiais que eouclu íram o respectivo curso na Escola l\J ilitar de
Aviac·ão-682.
-_
co'!l,lccoràndo COIl! o grau de oficial da Ornem l\lilitar da
'I'ôrro e Espada o capitão de infantaria, já falecido, Autónio
Beuto Pais Audoriuho Falcato - Gtl5.
condecorando
COIl!
o grau de oficial (la Ornem Militar da
'forrc e Espada, do Valo I', Lealdade e Mérito o tenente de infa ntaria, já falecido, Afonso Fino Bento de t)ousa-686.
-_
condecorando com a Cruz ele Guerra de 2.' classe o primeiro
sargento da 10.' companhia indigella de intautari a de Moçambique António Rod rigues Machado-686.
condocoraiido
com a medalha mi lit ar de ouro ela classe do
bons serviços o capi tão de cavalaria H.odrigo de Ahueirla 'I'av ares e Silva-6SG.
condecorando
com a medalha
militar de prata da classe de
bons serviço" com palma, o major de artilharia,
com o curso do
estado maior, José Fi li pe de ]I,\rros Rodriglles-G~6.
coudcco rando com a medalha
militar de prata tia classe de
bons serviço- vá rios oficiai,,- 6~7.
comlecorau.to
COIU
a medalha
mi iitar de cobre eh classe de
bons serviços, com palma, vários sargento. - 687.
anulau.lo o decreto de 23 de Janeiro de 1!12ti que abateu ao
efect ivo do cxúrci tu o capitão mi hei ano de cavn la ría pi lôto
avindor Franci-co da Fou-r-ca Ilosado c Almeida 1'Illhl'iro"':'G!JO.
condi-coraudc COIll a rncdalhn ui ili tnr de prata da classe de
hon-, so rvlço s o n.ajor de aerouúutica Luís Carlo s da Cunha e
Almeida - 691.
promovendo a alferes, cont.inuanrlo na situação de reformado,
o primeiro cabo Jonquuu, da 1,' compauhin do reforma·!os-719.
coudecoraudo
eu III o g ruu de coureudador da Ordp;u ;)'[ilitar
r.r {'risto o coronel <.leillfalltal'ia Jalllll: de Campos Ralllalho726.

-.

condecorando com a llledalha nlilitar de prata (la classe de
bolls serviços vários oficiais ela arma de aeronáutica-726.
allulando a parte do decreto de 18 de JUllho do corrente ano
que collJeou lia si tuação de adi(lo o tenente de artilharia Eduardo
Herarclo Lapido Loureiro e bl'lll assilll o decreto de 10 de SeteIllhro filie ('olocou o mesmo oficial 110 grupo lllixto independente
de artilharia lllOutatla 11.° 14-7::l7.
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exonerando do cargo de professor da 8." cadeira da Escola
Militar o coronel do corpo do estado maior Liberato Damião
Ribeiro Pinto - 727.
-exonerando do cargo de professores do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exercito os coronéis do corpo do estado maior
Tasso de Miranda Cabral, João Carlos Pires Ferreira Chaves e
de eugeuhari a Manuel Gonçalves da Silveira Azevcdo je Oastro-727.
-condecorando com o grau de cavaleiro da Ordem Militar de
Cristo o capitão da aeronáutica militar Carlos Esteves Beja729.
•
-anulando a parte do decreto de 14 de Julho do corrente ano
que separou do serviço do exército os tenentes de infantaria.
Alberto Simões Dias, Alfredo Ribeiro Gomes de Barros e Abílio de Assunção Lorena, por os seus autos terem sido arquivados-729.
-anulando a parte do decreto de 14 de Jnlho do corrente
ano que deu baixa do serviço militar ao primeiro sargento doregimento de infantaria
n.s 6 António Ferraz de Sousa, por ter
sido Indevidamente
considerado incurso nas disposições do cleereto B.O 13:137, de 15 de Fevereiro do corrente ano -720.
-concedendo o subsidio u.ensal de 691 a várias viúvas e órfãos
de oficiais - 770.
-denegando provimento ao recurso interposto perante o Conselho ele Recursos pelo major de engenharia José Inácio Oastelo Branco -770,
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
Emídio José - 780.
-anulando a parte dos decretos de 8 e 15 de Setembro do corrente ano que passaram à situação de disponibl lidadc o tenente de infantaria Rodrigo Brandão Guedes Pinto -781.
anulando a parte do decreto de 3 de Julho (le 1\)20 que concedeu a Cruz de Guerra de 4.' classe ao soldado n.s 78/50 da
L" companhia do batalhão n.s 4 da guarda nacional republicana
André Melo, por se reconhecer que já havia sido condecorado
com a 3.' classe da Cruz de Guerra-787.
-anulando a parte do decreto de 14 de Julho do corrente anoque demitiu do serviço do exército o tenente médico milicianoRui Alberto Barbosa Viana788.
-separando do serviço .10 exército, nos termos do artigo 158.°
do regulamento
do disciplina
militar, o tenente de cavalaria
F'rnncfsco Maria da Silva -789.
-dando baixa do serviço militar,
nos termos do decreto
n.O 13:137, de 15 de Fevereiro do corrente ano, a vários snrgontos-825.
-concedendo o subsidio mensal de 6$ 11 D. Guilhermina
Rosa
Pereira Grilo, viúva do coronel veterinário
José Maria Alves
Torgo - 826.
~ - .
-concedendo o subsídio mensal de 61> a várias viúvas e órfãos
de oficiais - 826.
-consítlerada
professora efectiva do Instituto
Feminino de
Educação e Trabalho D. Gertrudes. Augusta Sá da Costa -827.
-condecorando
com o grau de cavaleiro da Ordem Militar de
Cristo o cidadão espanhol D. Salvador Diaz Berrio e Lopez827.
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anulando o decreto de 3 de Setembro do corrente ano que
pasoou à. situação de adido o major de elJgcnharia, em disponir-il idade, JC1l'ge Arsénio de Oliveira Moroira-828.
-nomeando professor ordinário efectivo da 16.· cadeira do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército o professor ordinário, major médico António Augusto da Veiga e Sousa - 828.
-exonerando, a seu pedido, do cargo de professor efectivo de
trabalhos
manuais do J nst tuto Profissional d s Pupilos do
Exército o tenente-coronel
do corpo do estado maior J-osé Joaquim Ramos - 831
-abatendo ao efectivo do exército, por ter completado o tempo
de ausência ilegítima necessário para constituir deserção, o tenente-coronel
do serviço de administ rnção militar Albiuo Pinto
da Fonseca-83l.
-exonerando de adjunto do juiz relator do Supremo Tribunal
Militar o bacharel Manuel do Sucramento Monteiro - 832.
-condecorando
com a medalha militar de ouro da classe de
bous serviços, em subst.itnjção
de duas de p rata que lhe haviam
sido concedidas, o primeiro sargento serralheiro ferroiro do regimento de cavalaria da guarda nacional repub licana Alberto
Augusto de A raú] 0- 832.
-condecorando
com a medalha militar ele praia da classe de
bons serviços O major de ae rouáut ica João Luis. de Iouru-c832.
--.-- condecorando
com a medalha militar de cobra da classe da
bons serviços o primeiro sargento do batalhão de metralhadoras n.v 2 :\lanuol Antão e o segundo sargento da mesmo batalhão António Dias de Beja-83:3.
-anul an.lo a parte do decreto de 12 de Novembro do corrente
ano que concedeu as vantagens a que se refere a § único do artigo 6.° do clecreto n.? 5:570, de 10 do Maio de 1910, ao eapitão
do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
António Maria836.
-dando ingresso na arma de cavalaria, nos termos do artigo
7.° do decreto 0.° 13:020, rle 16 ,Ie Dezembro de 1926, ao tenente
de artilharia
Júlio li' rance Lopes Pereí ra - 840.
-con-irlerando
promovido por dist inção 110 seu actual pôsto,
desde 18 de Ago,to de 1:J17, o segundo sargento Miguel Afonso,
da companhia
do depósito do regimento de infantaria n.s 7812.
-promovendo por distinção
ao pôsto de primeiro sargento
para o quadro J,>el'manente, contando a antiguidade
desde 9 de
Abril de 1918, o segundo sargento Ouilherme Miguel Afonso, da
companhia de depósito do reg iureuto de infantaria n.? 7 -842.
-promovendo ao pôsto de primeiro sargento por distinção,
couraudo a antiguidade
desde 12 de março de 1918, o segundo
sargento miliciano Manuel F'r ancisco dos Reis, do regimento de
infantaria 11.° 3 -8.13.
considerando
promovido ao pôsto de primeiro sargento por
distinção, coutan!o a antiguidade
desde 12 de Março de 1918,
o segundo sargento Ernesto de Araújo -843.
considerando como promovido por distinção ao seu actual
pôsto, contando a antiguidade
des.Je 12 de Mal'ço de 1918, o
primeiro sargento Domingos José dos Santos, do legimento de
infant aria n.s 3-843.
anulando a parte do decreto de 14 de Julho do corrente ano
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que mandou continuar na situação de reformado o primeiro sargento Neutel de Mesquita-883.
__
concedendo o subsídio mensal de 6~ a várias viúvas c órfãos
de oficiais-884.
__
demitindo de oficial do exército, por ter completado O tempo
de ausência ilegítima necessário para constituir deserção, o capitão reformado António Alves de Oliveira 'l'ristão-!!85.
__
nomeando professores onlinários do Intituto Profíssionnl dos
Pupilos do Exército vários oficiais-885.
__
nomeando professor provisório
do Instituto
Feminino
de
Educação e Trabalho
o capitão de infantaria
Eugénio Carlos
Garcia-885.
__
provendo provisoriamente
nos lugares de professores e professores adjuntos da Escola J\1ilitar vários oficiai, -888.
__
mandando regressar à arma de origem o tenente-coronel
do
corpo do estado maior Vitorino Hellrif[ues Godinho - 88u.
__
negando provimento ao recurso interposto perante o Conseselho de Recursos pelo capitão do secretariado militar Francisco Grilo Fevereiro -8H1.
__
rejeitando
o recurso interposto
perante o Conselho de Recursos pelo capitão do serviço dc administração
militar Sebastião Peres Gomes - 8!ll.
__
rejeitando os recursos apresoutados
perante o Conselho de
Recursos pelos capitães do serviço de administração
militar
Abel Henriques Sêco e Mart in iauo Homem de Fii;ueiredo-S01.
__
condecorando
com a medalha militar de cobre ela classe ele
bons serviços o segundo sargento José Mateus Cabrita, do regimento de infantaria n.? 11-892.
__
negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente de art.il haria Aurel inuo Sobral
Gomes-893.
__
rejeitando
o recurso interposto
perante o Conselho de Recursos pelo alferes do quadro auxiliar dos serviços do artilharia
António Franeisco-89!.
__
extinto o recurso interposto
perante o Conselho de Recursos pelo então tcncntc-corouel
do corpo do estado maio I· .loão
Carlos Pires Ferreira Chaves, pOI·já ter ob tido II reparação que
pedia-89-!.
__
rrjeitando
o recurso iuterposto perante o Conselho de Recursos pelo aspirante a oficial do regimento de infantaria n.v 11
Manuel Simões Rosa -8\)8.
Decretos anulados -10, 13, 14, 87, 90, 9,J, 102, 421,U9,
482, 522, MO, M1, 550, 592, 5H5, 5\)7, 598, 63\), 727, 729, 781,
787,788,828,836,883.
Demitidos:
__
nos termos do artigo 40. do Código de Justiça Militar7,11,373,542.
__
nos termos do artigo 158.° do regulamento de disciplina militar, 14, 94, 330.
__
nos termos do decreto n." 13:137, de 15 de Fevereiro do corrente ano -511.
Depósitos, pessoal:
__
de remonta e garanhões-497.
__
disciplinar-741.
___ geral de fardainen tos - 434, 658.
-geral de material sanitário-658.
0

_
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geral de material de guerra-854,
geral de material autoJDóvel-9U9.

907.

Desertores:
---

abatidos ao efectivo do exército-91,
98, 322, 415,831.
aumentados ao efectivo do exército-7,
11, 14, 98,101,192,
195,203,317,329,330,371,373,451,455,522.
Direcções das armas, pessoal:
-infant'aria-20,
225, 340, 560,647.
-cavalaria-31,
346.
-artilharia -29.
-engcnharia-610.
-aeronáutica-32,
565, 655, 801.
Direcções dos serviços, pessoal:
-saúde-566,
655, 853, 910.
-veterin<Írio-507.
-administração militar-33,
231,611.

Disponibilidade:

nos termos do artigo 18.° do decreto n.v 12:704, de 22 de
Novembro de Hl26-215.
__
nos termos do n.? 4.° do artigo 60.° do decreto n.? 12:017, de
2 de Agosto de 1926-15,
92, 4.16.
__
por terem regressado do Ministério do Interior - 97, 99,
189, 200, 318, 324, 3~O, 376, 422, 452, 455, 518, 543, 546, 553,
599, 685, 691, 729, 780, 782, 787, 829, ~32.
-por terem regressado do Ministério das Colónias -8, 12,
97, 107, 200, 318, 324, 330, 374, 416, 417, 486, 518, 546, 553, 596,
599, 644, 683, 7~0, 790.
-por terem sido julgados prontos para todo o serviço-12,
92, 204, 725.
__
por terem regressado do quadro de eomissões-88,
204, 372,
417,422,599,729.
__
por terem regressado do Ministério das Finanças-99,
199,
200, 318, 324.
-por terem regressado do Ministério dos Negócios Estrangeiros-374, 483.
-por terem regressado do Ministério das Finanças - 8i1.
-por terem sido exonerados de professores do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército -480.
__
por terem regressado de licença ilimitada-12,
88, 92, 99,
189,330,374,416,546,596,644,722,782,790,897.
-por ter sido exonerado de professor da Escola Central de
Sargentos - 211.
-por terem sido exonerados de professores da Escola Militar593.
-por terem deixado de prestar serviço no Arsenal do Exército-488.
Distritos de recrutamento
e reserva, pessoal-127,
232, 348, 389, 434, 4.62, 530, 567, 568, 650, 696, 796, 797, 850,
851,907.
--

E
Éditos -80,260,367,446,479,587,678,776,820,880.
Escola Central de Oflcials:
--

oficiais que a devem frequentar-662,
760,809,856,857,877,928.

703, 704,743,744,

ÍNDICE
__

pessoal-463,

Escola
__

Central

568, 612, G58, 74i1.,~14.

de Sargentos:

número de alunos que concluíram
1926-1927 -817.
__
p~6S0a.l- 612, 659, 6!J8.

Escola
__
--

de Esgrima

DO

ano lectivo de

do Exército:

oficiais que concluíram
peôsoal-6'i9.

Escola
Escola

o curso

o clLrso-627.

de Oficiais MIlicianos, pessoal-S02,
Militar:

854-

__
alunos premiados DO ano lectivo de 1926-1927-772.
__
alunos promovidos a aspirantes a oficial-334
a 33G.
___ assistentes de ostu.los -6.
_exoneração do profetisores-524,
727.
_- instru tores - G58.
__
Iista de apu rumentn c elassifícação dos alunes qllC concluíram os diferentes cursos - 873.
__
número de alunos :l.ÍmitkLos 110" diferentes 011r808-941.
__
nomeação de professores-519,
520, 888.
__
p~s90al-33,
3!lB, 568, 6~ 7,11,802,854,911.
Escolas, pessoal:
__
prática: de Il1fantaria.-20,
3U, l30, 4.60, G47, 694:, 793, 84S.
__
pn'ltica de Artilharia-551,
7\)8,851__
pr.it.ica de Cavalaria-22.!l,
610, 653, 908.
__
p rútáca de Engenharia-230,
4G2, M5, 654.
_mi li tar de Aviação-500,
G55, 697.
__
militar de Aerostação-65!S,
697, 698, 853.
__
prática de Adrniniet ração Militar-231,
658, 8ii3.
-de defesa contra aeronaves-910.
EESltadomaior gemeral, prornoçêes:
-por antigui,la.!e-l06,
204, 330, 376, 550.
-por escolha-6S3.

F
Farmácia Central de»Exércl., pessoal-612,
911.
F'hlletropia e caridade 00 Instituto de S&co1"f"o" •
Náufragos, concessão desta medalha -465, 507, 533, 578,
711, 811, 930, 931.
G
Go-fernoa

mUltares., pe8t!oal:
Aç.ôres-340,
MO, (1)4.
Elva~-905.
Lisul'a-20,
113, 225, 3-10,381,495,527,
793, 848.
__
)farll'i ra.- 225,381, 430.
Guarda nacional "epublicana, pessoal-

_-__

eco,

605, 694, 734,

211.

H

Hospital Militar Prlnclpa~ pess()aJ.-,Jll7~ 65&.
HOspitais mnttar88 regiomds, pessoal:
__

Belém - 231, 658.
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Chaves-658.
Elvas - 658.
Regional n.O 1-5';7,
Regional 11..0 2-567,
Regional D.O3-5G7,
Regional n.s 4-507,

Hospital Veterinário

657,911.
6fí7.
G57.
G5t3.

Militar, pessoal-34.8.

x

'Inactividade:
.-

por' terem sido julgados
mente pela junta hospitalar

~L
-

-

de penas -765.

Feminino

de Educação

e 'trabalho:

de professores - 9-1.
nomeação de professores - 827, 885.
pessoal-659,
802, 851.
exoneraçâo

Instituto
-

.

de illfantaria-l14.,
560, 605, 793.
de artilharia-118,
607.
de aeron:l.utica-32,
348.
do serviço de sallde-566,
655, 656.
do serviço veterinário-34.8.
de administração milit:l.r-567,
741, 80l.
superior da administração
do exército-559.
das tropas de pioneiros-230,
800, 853.
das tropas de comunicaçães-c-Tââ,

Instituto
--

incapazes do serviço temporáriade inspecçào-326,
518, 523, 683,

oficiais punidos com esta pcua-804.

Indulto ou comutação
lnspec ões:
--
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do Exército:

exoneração de professores-87,
727, 83l.
nomeação de prcfessorea-c-Dd,
102,322,451,828,885.
pessoal-192,
34.9, ses, 802, 851, 911.

J
Júri do campeonato
Júris de exame:
-

do cavalo de guerra - 851.

para avaliar as provas de aptidão ao pôsto do general33, 660, 91l.
para avaliar as provas de aptidão ao pôsto de major dos
capitii.cs do serviço do e, tado lJlaior- 34, 660, 912.
-_
para avaliar as provas de aptidão para o pôsto elo major dos
capitães das diversas arrua: -34. 2;)3, 349, 4ti3, 854, 912.
para avaliar as provas de aptidão para o pôs to de major dos
capitãos do quadro auxiliar dos serviços de engunh'l.l'ia-35,
912.
para avaliar as provas de aptí dão para; o pôsto de major dos
capitães do quadro auxiliar dos serviços de artilharia.35,389,
912.
para avaliar 3lS provas de aptidão para o pôsto de major dos
capitães elo secretariado ini l itar - 3;)\ B12.
para avaliar as provas de apti-Ião para o pôsto de major
médICO dos capitães médicos-34,
9J.2.
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__

para avaliar as provas de aptidão para o pôsto de major
veterinário dos capitães veterinários-34,
912.
__
para avaliar as prova5 do aptidão para o pôsto ele major dos
capitães do serviço de administração militar - 35, 389, 912.
L

Listas:

__

de antiguidadc dos sargentos ajudantes e primeiros sargentos das diversas armas e serviços referida a 31 de Dezembro de
1926-263.
__
de antignidade
dos oficiais superiores da arma de artilharia-916.
__
dos oficiais que se ofereceram para servir nas colónias nos
termos do decreto de 14 de Novembro de 1901, no ano de 1928618, 665, 858 a 860.

Livros oferecidos à biblioteca do Arquivo Hlstórloo
Militar -181, 445, 477, 628, 879,
Livros oferecidos
à biblioteca
do Ministério da
Guerra -182, 2GO,365, 478, 879, 945.
Louvores:

__

a oficiais-16,
17, 1><,19,108,109,111,112,128,129,221,
222, 223, 224, 234, 252, 331, 332, 333,336,337, 338, 37~, a79,
424 a 427, 45~, 459, 526, 554, 556 a 55~, 600, 603, 660, 693, 704,
. 705, 710, 731, 791, 845, so-, ssn, 900, 915.
-a praças-427,
428, 571, 70;1.
__
a indivíduos da classe civil-16,
494, 845, 8·Ui.
-a colectividades civis - 379, 730..

•
Manutenção Militar, pe880al-658.
Medalhas:
__

autorização para aceitar e usar insígnias e condecorações51,75,252,463,469,503,535,621,671.
__
bons serviços -10, 76, 200, 210, 327, 375, 419, 420, 423, 424,
457, 458, 507, 524, 548, 554, 6tl5, 68G, 687, 692, 726, B32, 833,
892.
__
Cruz de Guerra201, 212 a 221, 319, 410,411,444,632,686.
_ Cruz Vermelha Portuguesa-128,
233, 349, 390, 435,463,
498, 569, 612, b02, 855, 91-1.
__
de comportamento exemplar-76,
179 a 181,254, 3GO,398
a 40ô, 470 a 477, 578,672,712 a 717, 7G8, 812 a ~16, 8G8 a 872,
933.
__
de filantropia e caridade do Instituto de Socorros a Náufragos - 465, 507, 53~, ó78, 711, 811, 930, 931.
__
de serviços distintos ou relevantes no ultramar49.
__
mérito, filantropia e generosidade - 350.
__
Ordem dê Avis-187,
931.
__
Ordem de Cristo-75,
95,178,188,190,210,318,320,375,.
419,524,548,591,639,726,
729,827,9:31.
-Ordem de S. Tiago da Espada84,190.
__
Ordem da Tôrre e Espada - 211, 419, 547, 685, 686.

Medalhas estrangeiras:
__

Cruz de Carlos III de Espanha -

503, 671.
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Cruz Vermelha Alcll1ã-463.
Dcutschos Rote" Kreuz - 4G9, 627.
Legião de lIonra5l.
O rdem da Coroa da Bélgica - 535.
Ordem do Rei de Cambodgc - 51.
Ordem da Coroa ele Itália-75.
Urdem do Mérito Militar de Espanha-

Mérito, filantropia
dalha-330.

Ministério

o generosidade,

252.
concessão desta me-

da Guerra, pessoal :

---

1.0 Direcção Geral-19,
2." Direcção Geral-19,
847.
-3." Direcção Geral-19,
527,559,604,646,733,792,847.
4." Direcção Geral-20,
73 t, 792, 848, 905.

221, 339, 379, 494, 646, 847.
22;"), 428, 527,5;)9, G03, 733, 792,
112, 113, 223, 339, 379, 459, 494,
.
:340, 379, 429,430,4.95,559,
64G,

Ministros:
---

exoneração - 808.
nomeação - 808.

Monteplo dos Sargentos
--

pessoal349, 60l.
balancete -580.

de Terra e Mar:

o

ObltuárI0-8l,
679,718,

183, 2Gl. 3G7, 406, 4.J6, 479,508,538.590,628,
777,824,881,946.

Oferecimento
de livros ao Arquivo Histórico Militar -181,4115,477,
oss, 879.
Oferecimento
de livros à biblioteca do Ministério
da Guerra -182,260,365,478,879,945.
Oficiais:
-

abatidos ao efectivo do exército 110, termos do artigo 175.0
do Código de Justiça Militar - 598.
abatidos ao efectivo do exército por deserção-7,
11,14.
98,101,192,195,203,317,
32\), 330, 371, ,173,451,455,522,578,
587, 6tO, 831.
aprovados no exame para o pôsto imediato - 531, 53:3, 570,
613, 857,915,916,
94G.
condecorados
com a 'I'ô rre e Espada-211,
·H9, 54.1, 685,
68G,810.
condecorados com a Cruz de Guerra - 201, 212 a 216, 217
a 220, 110, 4H, 703.
coudeeora.los com a Ordem de Avis-93l.
-con.lecorados corn a Or,1CII\ de Cristo - 75, 95, 1i8, 190. 318,
320, 375, 119, 524, 5J8, 72C, 72~), !)31.
condecorados com a O r.lem de S. rl'ia~o (la Espada - 190.
condeco rados com a medalha de bons serviços -10, 7ü, 200,
210, 327, 375, 419, 423, 457, 458,507, f):!!, 518, 551, C8C, 68í,
692, 726, 8:{2.
condecorados com a medalha de filantropia
e caridade do
Instituto de Socorros a Kúufragos-165,
507, 578, 711, 811,
930, 931.
condecorados com a medalha de comportamento excmplar76, 179, 2M. 360, 398 a 40,;, 470 a 177,578,579,
672, 712 a 717,
768, 812 a 81-1, 868 a 872, \l33.
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condecorados com a medalha de mérito, filantropia e generosidade - 350.
-condecorados
eom a medalha de serviços distintos ou relevantes no ultramar - 49.
__
condecorados com a medalha da Cruz Vermelha - 128, 233,
349, 390,435, 4l;3, 498, 569, G12, 802, 914.
-condecorados com medalhas cstraugciras - 51, 75, 252, 463,
469.
_demit i.los nos termos do artigo 40.° do Código de Justiça
Militar -7, II, 373, 542.
-demitidos nos termos do decreto n.v 13:137, de 15 de Fevsrei ro do corrente alio - 511.
_demitidos nos termos do artigo 158,0 do regulamento
de
disciplina militar -14, 9~, 3'30.
_expulsos do serviço do exército nos termos do artigo 31.° do
Código de Justiça Militar-482,
_falecidos - 81, 183, 261, 367, 40G, ,,l46, 479, 508,538,590,
628, 679, 718, 777, 824, 881, 916.
_julgados incapazes do serviço activo - 83, 89, 100, 108, 190,
372, 423, 457, 483, 48ü, 519, 523, 553, 5\l7, 615, 685, 692, 721,
782,787,832,
892, 897.
_julgados incapazes do serviço temporàriamente
- 326,518,
523,6~3, 841.
__
julgados
incapazes de todo o serviço -12,
1 !lO, 318, 331,
372,375,423,
G85, G92, 121,842.
_louvados - 16 a 19, 108, 10!!, 111, 112, 128, 129, 221 a 224,
234, 25~, 331, 332, 333, 336, 337, 331"l,378, 379, 424,425,426,
427, 45t<, 45U, 52G, 554, 556 a 558, 600, G03, 660, 6!J3, 704, 705,
710, 731, 791, 806,8*5, 898, 899, 900, sis.
-que foram autorizados
a usar illsígnias e condecorações-e51, 75, 252, 463, 47\l, 503,535, G27, 67t.
_que ocupam Da respectiva
escala os lugares que lhes vão
indicados - 212, 442, 499, 536, 587, 707 a 71ü.
-quc dão ingresso no quadro dos capitães do serviço do estado maior - 522.
-que atingiram
o limite de idade - 8, 16, 02, \l7, 100. 190,
210, 320, 326, 377, 423, 452, 483, 600, 645,692,787,829,837,
887,888, 8\l2, 897.
,
-que dão ingresso no corpo do estado maior - 521, 544.
-que chegaram à sua altura para a promoção - 927.
-que chegaram à sua altura para éntrar no quadl'o-4!J,
51,
71, 72, 128,131,135,
136,137,138,
1Hl, 141,235,236,210,211,
242, 2l4, 246, 247, 352, 353, 3M, 3.");),39ü, ;)92, 413, 46 t, 4G5,
468, 499, 50lJ, 502, 532, 533, 570, ;)72, 57 l, 576, 613,61 t, G15,
625, GliO,668, 677, 700, 703, 705, 71:J, 75\l, SD3, 804, 810, 863,
865,915,916,923,
!J27, 928.
_que contam a antiguidade
<"10 pôsto -137,
354,356, 4B8,
499, 614, 661, 706, 742, 743, 801, 86G, 8G7, 927.
-que desistiram
de servir nas colónias -700,
745, 805, 8G5,
916.
-que são incluídos na lista dos oferecidos para servir nas
colónias -13(), 131, 236, 357, 4G4, 618,
_reformados lIOS termos da lei n.O 1:170, de 21 de ?lfaio do
1921-100.
_reformados nos termos da lei D.O1:477, de 4 de Outubro de
1923- 318.
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reformados nos termos do artigo 157.° do regulamento de
disciplina militar - 326.
-separados do serviço nos termos do artigo 158.° do regulamento de disciplina militar-7,
203,482, 789.
-separados do serviço nos termos do artigo 149.° do regulamento de disciplina militar-91,
376, 451, 522.
-separados do serviço nos termos do decreto n." 13:137, de 15
de Fevereiro do corrente ano-512
a 514.
-transferidos por motivo disciplinar -117,
228,342,382,905.
Oficiais estrangeiros condecorados:
-com a Ordem de Avis -187.
-com a Ordem de Cristo -188, 210, 591, 638, 827.
-com a Ordem de S. Tiago da Espada - 84.
Oficiais milicianos:
-abatidos ao efectivo do exército por deserção - 98, 101.
-condecorados com a medalha de comportamento exemplar25t.
-condecorados com a medalha da Cruz Vermelha-233.
-considerados ao abrigo do decreto n.v 7:823, de 23 de Novembro de 1921-397,502.
-transferidos por motivo disciplinar - 226.
Ordem de Avis, concessão desta medalha -187,931.
Ordem de Cristo, concessão desta medalha -75,
95,178,
188, 190,210,318,320, 375, 419, 524, 54.8, 591, 638, 726, 729, 827,
931.
Ordem de S. Tiago da Espada, concessão desta medalha84,190.
Ordem da Tôrre e Espada, concessão desta medalha - 211,
419,547,685,686.
p
Parque Automóvel MIlitar, pessoal232, 497, 659, 909,
Pensões a viúvas e órfãs de oficiais -1,
3, 187, 315,
31G, 36D, 409, 449, 539, 540, 501, G31, 779, 826, 827,884.
Portarias:
-louvando o capitão veterinário miliciano Carlos Augusto
Caldeira de Carvalho por se ter oferecido para prestar serviço
na Coudelaria :Militar de Alter e pelo qual se tornou digno
de louvor -16.
-louvando os oficiais que fizeram parte da comissão instaladora do Cofre do Providência dos Oficiais do Exército Metropolitano-17.
-louvando o Conde de Almeida Araújo por ter cedido por várias vezes por empréstimo uma das suas cavalariças para aloja.
mento de gado do grupo de bata rias de artilharia a cavalo -17.
-manda considerar de extraordinários
e importantes os serviços prestados pelo general Luís Manuel Agostinho Domingues como governador militar de Lisboa-17.
exonerando de vogal da comissão nomeada por portaria dc
3 de Julho' de 1926 o coronel do corpo do estado maior Azambuja Martins, por ter sido nomeado chefe do estado maior da
. província de Moçambique-17.
nomeando para fazer parte da comissão nomeada por portaria de 3 de Julho de 1926 o coronel do corpo do estado maior
Fernando Freiria -18.
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louvando vários oficiais pelo zêlo, inteligência
e incxcedível
proficiência com que se desempenharam
no estrangeiro da aquisição de solípedes para o nosso exército -18.
-louvando vários oficiais pelos serviços prestados na Repartição do Gabinete do Ministro da Guerra -18.
-louvando o tenente-coronel
de cavalaria
Manuel da Costa
Latino pela forma como se desempenhou do cargo de chefe da
équipe que foi representar
Portugal
nos concursos hípicos de
Nice, Roma, Nápoles, Milão e Madrid no ano de 1926 -18.
-louvando vários oficiais pela forma brilhante como, fazendo
parte da équi pe que tomou parte nos concursos hípicos de Nice,
Roma, Nápoles, Milão e Madrid, se desempenharam
da sua missão-19.
-louvando o coronel de cavalaria Leopoldo Augusto Pinto
Soares pelos importantes
melhoramentos que mandou efectuar
no quartel do regimento de cavalaria n.O 8 - 108.
-dissolvendo a comissão encarregada
de rever o regulamento
para a promoção aos postos inferiores do exército -109.
-dissolvendo a comissão encarregada
de estudar as reclamações relativae às recompensas por serviços prestados na Grande
Guerra em Africa e França. ficando encarregado o general Sousa
Rosa de resolver e apresentar todos os processos ali pendentes,
coadjuvado pelo actual secretário, major de infantaria João José
Augusto de Barros-l09.
-louvando vários oficiais pelo z.êlo, competência e inteligência com que se desempenharam
dos trabalhos da elaboração do
novo regulamento
para o serviço do exército em campanha109.
-louvando o primeiro tenente José Cabral pelas provas de
competência,
pelo sangue frio, conhecimentos técnicos, arrôjo,
qualidades
de pilôto e de marinheiro dignas de maior ap rêço
que manifestou na viagem aérea de Marina a Lisboa-110.
-louvando o coronel de infantaria Verg-ílio dos Santos pelos
serviços que prestou como chefe da Repartição de Justiça do
Ministério
da Guerra, cargo que ultimamente acumulava com
as funções de sub-director da 1.' Direcção Geral do mesmo Ministério-tIO.
-louvando o coronel Adolfo César Pina pelos serviços prestados nas comissões do fortificações e no Supremo Conselho de
Defesa Nacional-l11.
-~
louvando o tenente-coronel
Joaquim Augusto Tôrres pelos
serviços prestados na qualidade
de director interino do curso
de gimnástica
e esgrima da Escola de Aplicação de Infantaria-112.
-louvando o tenente de infantaria
Amadeu César Lopes pela
muitíssima
competência, dedicação e inexcedível zêlo com que
ministrou
toda a instrução elo curso de monitores de gimuástica na extinta Escola de Aplicação de Infantaria-112.
-exonerando, pelo pedir, de vogal da comissão encarregada de
elahorar o regulamento de promoções o major de infaatar ia Ribeiro de Carvalho' e nomeando para o substituir o tenente-coronel de cavalaria Carlos de Cadoro (Barão de Cadoro) - ~21.
-nomeando para constituir
a comissão a que se refere o decreto n.? 13:137, de 15 de Fevereiro do corrente ano, o general
Luís Domingues, o contra-almirante
Júlio Galis e o coronel de
artilharia Carlos Luís Monteiro - 221.
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louvando o major aviador Cunha e Almeida pelos serviços
prestados no Parque de Material Aeron áut ico - 221.
-louvando o tenente de infantaria Alfredo da Silva Cardoso
pelo zêl o e proficiência que tem demonstrado na apresentação
de v.í.rios modelos de pontes e trabalhos de fortificação da sua
autoria-2H.
-nomeando vog-il suplente do Montepio dos Sargentos o primeiro sargento da guarda nacional republicana Paulo Augusto
Alearva - 222.
-considerando extraordinários
e importantes
os serviços prcstados pelo major do serviço de administração
militar Domingos
de Sousa no quartel general das fOrças aquarteladas
em Sacavém-223.
--louvando o coronel de infantaria
Numa Pompílio da Silva
_ pela forma brilhante
que imprimiu à sua conferônci a pública
sôb re • Regeneração
Social» - 223.
-louvando o tcneutv-coronel
de infantaria
Joaquim (los Santos Correia pelas manifest as provas de apt idão que demonstrou
na missão de estudo realizada na Suír;a-223.
-nomeando presidente da comissão encarregada
do código de
mutilados
de guerra o coronel na situação de reserva Mardel
Ferreira-1l23.
-promovendo a aspirante a oficial médico miliciano o soldado
Francisco Gonçalves Fagulho - 22:i.
-promovendo a alferes equiparado da Sociedade Portuguesa
da Cruz Vermelha o primeiro sargento de maqueiros António
Peres JÚnior-224.
-louvando o major de infantaria
Paulo Tomé Meudes pelos
serviços prestados na Escola Central de Sargentos-224.
-louvando o tenente de artilharia
Artur José Taveira Pereira pelos serviços prestados
na Escola Central de Sargcutos-224.
-louvando o capitão do quadro auxiliar dos serviços de engenharia .Iosé Fernandes
de Carvalho pelo ,.êlo e dedicação demonstrada
na ada~tação do quartel de Agueda para sede da
Escola Central de 8argcntos-224.
-publicando a . lista ele anülguidades
dos sargentos ajudantes
e primeiros sargentos das diversas armas c serviços, referida a
31 de Dezembro de 1926-263.
-dissolvendo a comissão nomeada por portaria de 8 de Dezembro de 1026, encarregada
de elaborar o projecto de regulamento
da Escola Central de Sargentos c louvar os seus membros33i.
-dissolvendo
a comissão nomeada por portaria ele 26 de Novcmhro de 1926, encarregada
de elaborar o projecto de regulamento das escolas regimentais
c louvando os seus mcmb roa-c33!!.
-dissolvendo a comissão nomearia por portarias de 26 de Novembro e 21 de Dezembro do ano findo, encarregada
de elaborar o projecto de organização ria Escola de Educação
Física e
louvando os seus mcmbros-c-Bââ.
-nomeando para constituírem
a comissão
de avaliação
dos
distritos de Viseu, Aveiro e Guarda, nos termos do regulamento
do requisições
militares,
vários oficiais e indivíduos
da classe
eivil-3d3.
-promovendo a aspirantes
a oficial para a Escola Militar
várias praças e indivíduos da classe civil334.
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louvando o major de artilharia,
com o curso do estado maior,
Vasco dc Carvalho, pelos serviços prestados COII)O director da
escola preparatóriu
dos oficiais do secretariado militar - 3::11).
-louvando os capitães de infantaria,
com o curso do estado
maior, Ferraz de Carvalho e do secretariado
militar João Xavier de Paiva e Manuel Grilo da Cruz Andrade, pelos serviços
prestados na escola preparatória
dos oticiais do secretariado
militar-337.
-louvando o capitão de infantaria José António Martins Júnior pelo eri tério, zêlo e dedicação como organizou o depósito
de puhlicaçõcs do Ministéelo da Guerra-337.
-nomeando uma comissão de recepção da missão do exército
espanhol e ela éljuipe representativa
da guarnição
mili tar de
Madrid que vem a Portugal 'disputar 2 Taça Guarnição Militar
de Lisboa no VI encontro militar de foot-ball-337.
-louvando o coronel do serviço de administração
militar Costa
Roxo pelos serviços que prestou como oficial da administração
militar na fiscalização dos dinheiros do Estado e na sua boa
administração - 3::1~.
-nomeando urna eom issão para avaliar dos prejuízos causados
pelo movimento revolucionário
de Fevereiro do corrente ano338.
-louvando o general Tomás de Sousa Rosa pelos serviços
prestados
na comissão encarregada
de estudar as reclamações
sôbre as recompensas por serviços prestados em França e Africa-378.
-louvando o major de infantaria João José Augusto de Barros
e o tenente de cavalaria António Marques de Sousa Rosa pelos
serviços prestados na comissão encarregada
de estudar !'Is reclamações sôbre recompensas por serviços prestados em ..'-frica
e em Frallça-378.
-louvando o general de divisão, reformado, Paulino António
Correia, pela superior inteligência,
extrema dedicação e muito
zêlo como tem desempenhado vários serviços de justiça de que
tem sido encarregado - 379.
-louvando a direcção do Club Sports da Madeira por ter
levado a efeito uma festa comemorando o aniversário do :Irmistício da Grande Guerra, cujo produto reverteu para os soldados mutilados de guerra-379.
-exonerando de vogal da comissão de avaliação dos prejuízos
causados pelo movimento revolucionário
de Fevereiro
último
o tenente de infantaria
Alberto Carvalho de 1IIelo e nomeando
para o substituir o tenente da_ mesma arma Armando Jorge de
Oliveira Saraiva-424.
-louvando o capitão de infantaria
João Pinto Ribeiro por
ter apresentado
na comissão tócnica de iutuntaria uns trabalhos de grande utilidade prática sôbre tabelas de tiro para metralhadoras pesadas - ·124.
-dissolvendo a co.uissão encarregada
de propor as bases para
a industrialização
dos estabelecimentos
fabris do Ministério da
Guerra o louvando os seus membros pelo bom desempenho dêsse
serviço-425.
-dissolvendo
a comissão encarregada
da escolha do armamento portátil para o exército e louvando os seus membros pelo
bom desempenho dêsse serviço - 425.
,
-louvando o capitão de infantaria Rodrigo Alvares Pereira
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pelas qualidades
de trabalho, zêlo e dedicação que manifestou
no seu livro «Esbôço histórico do batalhão de caçadores n.s 11
e mais tarde regimento de infantaria n.O 26»-425.
__
louvando a comissão administrativa
da Junta de Freguesia
de Quiaios por ter cedido ao Ministério da Guerra uma parcela de terreno para serventia da Carreira de Tiro de Quiaios425.
-louvando o capitão de cavalaria Mário Augusto de Meneses
Machado pejos cuidados que tem manifestado na conservação e
arrumação
do u.aterinl de guerra a cargo da unidade que comanda no regimento de cavalaria 11.° 2-426.
__
louvando o capitão de engenharia Mário Melo de Oliveira
e Costa pelos serviços prestados por ocasião da greve ferroviária do Sul e Sueste -426.
__
louvando o tenente de engenharia Raimundo António Rodrigues Senão pelos serviços prestados por ocasião da greve ferroviária do Sul e Sueste-426.
__
louvando vários oficiais e praças do regimento de sapadores
de caminhos de ferro pelos serviços prestados por ocasião da
greve ferroviária do Sul e Sueste - 426 a 428.
__
louvando o coronel de infantaria Jorge Pais de Oliveira Mamede pelos serviços prestados no Corpo Expedicionário
Português como comandante do batalhão do regimento de infantaria
n.· 35-458.
__
mandando considerar
de extraordinários
e importantes os
serviços prestados pelo coronel do corpo do estado maior Artur
Ivens Ferraz e pelo quais foi louvado por po rt at-ia de 2a de
Novembro de 1914-459.
__
promovendo a aspirantes
a oficial vários sargentos
ajudantes das diversas armas e serviços-489.
__
admitindo no Asilo de Iuválidos da Princesa D. Maria Benedita o soldado da 8." companhia
de reformados Francisco
Fernandes -494.
__
louvando vários Indivíduos de Vila Nova de Gaia pelos serviços prestados às fôrças fiéis ao Govêrno por ocasião do movimente revolucionário
ele Fevereiro do corrente ano - 494.
__
admitindo no Asilo de Inválidos da Princesa D. Maria Benedita o soldado João Luís Pinheiro, da 4.' companhia de reforma,10B-525.
-louvando o general Luís Manuel Agostinho Domingues pelos serviços prestados como director da aeronáutica milltar526.
-louvando o coronel de infantaria,
na situação de reserva,
Gonçalo Pereira Pimenta de Castro, pelos serviços prestados
como comandante da 3.' região militar - 526.
-louvando o tenente médico miliciano Antóufo Augusto da
Silva Martins pela forma brilhante
corno representou o nosso
País no XXI Concurso Internacional
de 'I'íro que êste ano se
realizou em Roma - 526.
-louvando o general Bernardo de Faria e Silva pela forma
como desempenhou o cargo de director da arma de art ilhari a-e526.
-louvando vários oficiais em serviço na Escola Militar de
Aviação - 554.
-nomeando a comissão executiva do sanatório para sargentos
tuberculosos
do exército de terra e mar - 555.
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leuvaado o major de aeronáutica João Luís de Moura pelos
serviços prestados na Escola Militar de Aviação - 55G.
louvando a comissão encarregada
da elaboração do regulamente para a inspecção dos corpos -556.
louvando o general. 'I'omás de Sousa Rosa pelos serviços
prestados no Conselho Superior de Promoções e no Conselho de
Recursos -557.
louvando os coronéis do secretariado
militar Carlos Afonso
Barroso c do quadro de reserva Bernvindo do Carmo Leal Guimarães pela forma como colaboraram na elaboração do regulamento do Conselho de Recurbos-557.
louvando o capitão de infantaria Augusto Nunes Tiago pelos
aerviços prestados em Africa - 557.
louvando o tenente miliciano de infautaria Joaquim FelizarJo 'I'aborda Vclez Caroço pelos serviços prestados 110 uepósito disciplinar
n.s 1 do Corpo Expedicionário
Portugu(..s-
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promovendo a aspirante
a oficial o sargento
ajudante do
grupo de artilharia
pesada n.· 2 Luís Augusto Crlstóvão - 55'3.
louvando o capitão do quadro du reserva Manuel Joaquim
Desidér-io Pacheco pelos serviços prestados durante, longos anos
como rogante de eatu.lo s no Colég ío Militar - 558.
promovendo
a aspiruute
a «fieial ruúrl ico mi liciauo o soldado
da ::la companhia de saúde Manuel .Joaquim Moura - 558.
couaideraado ext.raordiuárioa
e importantes
os serviços prosta.los por vários oficiais (la aerouá.utica,
c pelos quais foram
louvados por portaria de 26 de Abril, publicada na Ordem do
Exército n.? 10, 2.· série, 00 mesmo 'ano - 558.
Iouvando o capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia Narciso da Conceição Furrei ra pelos serviços prestados
no Corpo Exped iciouário Porüuguês cm França - ()()().
louvando o teneutc reformado Acácio Teixeira Lopes pelos
serviços prestados
em África durante a guerra contra os alemães -600.
dissolvendo e louvando a comissão nomca.la por portaria inserta na. Ordem do Exército 11 017,2." série, do 2.') de Setembro
de 192~, para dar cumprimcuto
ao determinado
na portaria
n.· 2:536, de 19 de Novere b ro de 1920-(jOO.
promovendo
a primeiro sargento aspirante a picador o segundo sal'genN da 2." batar ia do r"gimonto de artilhuria n .• 1
Ma.nuel Gatipal'-601.
exonerando de vogal do Montcpio do, Sargentos de Terra e
Mar, como representaute
do Miuiatério
da Marinha, o sargento
ajudante Manuel Mart in» e uomeaudo em sua sllbsiitui'l,'ão ()primeiro sargl'nto siualui ro di briga(h
dG maduheiros
Manuel
Tomé - 001.
Ilomcan(lo uma comissão encarregada
de angm'iar donativos
pa.l·a se eoustrui r e iusta.l:u (:)8anatório para sargento,; tuberculo,os do exército de te rra o mar - 6O1.
lauvaudo o major de aeronáutica
Luís Carlos da Cunha e
Almeida pela forma corno se de~olllpenhou do cargo de chllfe da
missão de pilotos (' meeânicos que se encontravam apresentados
no Groupe de Di \rbion~ d'Elltrainernent
em França - 603.
louvando o coronel de artilharia
EugónÍo Auzusto Alamada
Castro BilsteÍn rIe l\Iene.,;I'S pelos. serviços p rcstado~ na Escola
Prática de Artilharia603.
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promovendo a aspirantes
a oficial para o quadro de picadores militares vários p riuieiros sa.rgvntoa aspiraatea
ao picadores-6et6.
admitindo DO AsUo de Inválidos Militares
da Pr innesa, D.
lfaria Beaed.ita o prirueiro sargento Pe.lro de Bragança - 693.
-louvando o major da arma de aeronáutica. Lnís Oarlos da
Cunh
e Almeida pelo grande auxilio que pre-rou à viagem do
avião Argo<i - 693.
promovendo ao pêsac de aspirante. a o.!leial vários aacgentos- 693.
promovendo
aspirante. a oficial, nos termos do decreto
11.° 11:Ic135,de 16 do Fevereiro
do correute ano, o surgentu ajudante
do regimento de cavalaria
h.O 7 Daniel Bento de Sous:l.-730.
prcmevcado
a aspirante a oficial do quadro auxiliar .lo serviço de saAd<! o primeiro sar geu to praeicantu de farmácia Manuel Rorlr ignes de Paiva -730.
lo.rvando a Companhia do Camiuho do Ferro do Monte no
Funchal pelo auxil io prestado ao govemador militar da Madeira P r, ocasião da, visit.; à mesura cidarle do cruzador fraoeês La JJI'itk P"j'uet - 730.
louvando vário, oficiais da acroná .utica militar pelu/ forma
COUlOse desempenharam
da missão quo foi a. Espanha assistir
li recepção do aviadores que fizeram a. travessia Palo ..-Ar~entiua -73L
-dissolvendo e Iouvand
a corni-são encarregada
de rever
toda a legislação sôb re pensõus ,la sangue -731.
promovendo a aspirante'!
a oficial, IlO~ termos do rlccreto
n.O 13:135) do 1 . de Fevereiro do corrcntu ano, vários sargeutos
ajudantl:tj do iuf n-aria-7')2.
prou.cven.lo a a~pi rantus a oficial. p ara o q ladro auxiliar
dos serviço de engunhnr ia, nos termos tio decreto 11.° 1~:1-l;}, de
16 de Fevereí 1'0 elo COrICIJW ano, vários primeiros sargentos de
eng('nharia.-733.
exonerando de teiollreiro ef,'ctivo (lo l\Iontp.pio dos Sal"gentos de Torra c; Ma.r o primeiro ollr::;ento artilhei ro ela: armada
Manuel de Jesll~ Dias e 1l0Ulean lo para o illUitit li:: o primeiro sargento do regimenta de tel"!:P'.d1st.!$ Hernanlo Dia.~Td3.

-

promovendo
ll.! a~piralltc
a oftci~l, nOi termoi do (lcereto
l;~:UIi, de 1G
Fevereiro d cOl'J'ulJk ano, (j sa.rgullto ajudante ElIdide
H.iuoil'o (;OIJlC de Bano -7'Jl1.
3,(lrniti"do!lo A~ilo do Ill"áli lo..; (h l/!'iu ()".a. D. :\larh Búnedita o ~oltlado rufofllla..lo Mauuel Pire,.;, (Lo d()IH)~ito 1Iiilltal' co101lial-7\Jl.
O:l:Ollern.nlo elo C]ua11'0 !lo reilo;Qal tio r!lladro activo da SoeiO(lade Pllrtllg'llllba da Cruz \'(~m,elhn o a.lfurtJs du l'de.rido
quadro Alücrto Cal'loi David -7Dl.
louvanrlo I) () pitão J'l;forma,lo.J 'dia César Allgll~to Gomes
pdOi sorviço~ pre,,~a,lo'! no Arr)lli\'o lIi"tórico ~lili tal' -791
promO~'Olldo a a~pir:lI1t() ao oficial, 110:; tt!nn.os
do d~reto
n.O 13:115, de 1G dr' l·'('vcr~iro do Cl!Il'l'eute auo, o primeiro sargento de cavalaria Bernardino do,;. Sau to~ -791.
n Il!Iean la 1IlIlacoUli"sàQ para (ku: valor c iii lllooda c.orrento a
tonal:! a" oba·a..; ux_i,tente.->no d~pó-'lito de puh!icnç;'íes do l\fJuiótério da Guerra-841.
nomeando uma comissão para ol"'Janizar cOIlV'Jnieut.tJnllllfite o
n,O

-,
-
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programa
das solenida.les para comemorar o 9.° aniversário da
data de 11 de Novembro-844.
louvando o tenente de infantaria Eugénio Gonçalves de Magalhães Figueiredo
por ter oferecido á Escola Central de Oficiais um estôjo completo para jôgo da Guerra, modêlo Vitória
Pereira - 845.
louvando o cidadão Dr. Alexandre Cancela de Abrcu por ter
oferecido 55 metros quadrados
de terreno ao Ministério
da
Guerr-a para construção
~~ um campo de jogos junto à Carreira ele Tiro de Mortágua-8J5.
dissolvendo a comissão nomeada por portaria de 8 do corrente
mês para organizar o programa da comemoração da data do armistício - 843.
louvando o cidadão Ricardo Covões, empresário do Coliseu
dos Recreios, por ter pôsto aquela casa ds espectáculos 11 disposição de entidades
oficiais para nela se realizarem sessões de
propaganda
patriótica e outras festas de carácter educativo846.
louvando o cidadão Carlos de Passos por ter publicado o livro Beresford e o Tenente Rei ela Praça de Almeida, que pelo
seu valor histór lco-sci-nt.íflco constituíu
um importante passo
dado na história militar do País -846.
promovendo a aspirantes a oficial para o quadro auxiliar dos
serviços de artilharia
os primeiros sargentos do regimento de
artilharia
ligeira n.s 1 Lourenço Matias Guinapo e do regimento
de artilharia
ligeira n.O[) António Carolino Doutel847.
louvando os capitães de infantaria José Maria Nepomuceno
Mimoso e Guilherme Carlos Oom pela maneira distinta e notável como se comportaram na missão de estudo em 1920-1921 ao
Centre de Perfectionnement
des Spécialités de l'Infanterie - 898.
louvando os capitães de infantaria Leonel Neto Lima Vieira
e Guilherme Carlos Oom por terem publicado o Manual de Baioneta e Granada, que contém toJos os conhecimentos adquiridos
na Grande Guerra - 898.
promovendo a alferes equiparado
para a Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha o primeiro sargento de maqueiros
Aquiles Duarte Monteiro - 899.
admitindo no Asilo de Inválidos Militares da Princesa D. Maria Benedita
os soldados reformados Francisco
Bernardes
e
José Camilo, do Depósito Militar Colonial899.
promovendo a aspirante a oficial elo quadro auxiliar dos serviços de artilharia, nos termos do artigo 2.° do decreto n.· 13:145,
de 15 ele Fevereiro do corrente ano, o primeiro sargento do regimento de artilharia
ligeira n.· 4 Manuel de Sousa - 899.
louvando o tenente de infantaria Aniceto António dos Santos pelo zêlo, dedicação c interêsse com que serviu como ajudante ele campo do marechal Gomes da Costa899.
louvando o tenente-coronel
de engenharia Augusto de Azevedo e Lemos Esmeraldo de Carvalhais pelo superior critério,
zêlo e inteligência
com que tem desempenhado
o serviço de
agente de ligação do Ministério
da Guerra junto dos adidos
militares estrangeiros - 900.
louvando o tenente de artilharia
Carlos de Sousa Gorgulho
pelo zêlo, actividade
e muita inteligência e lealdade como desempenhou os serviços de que foi encarregado no Gabinete do
Ministro da Guerra-900.

2.· i:lérie

ÍNDICE

35

--

agraciando
com a medalha de serviços distintos de diversas
classes da Sociedade Port.uguesa da Cruz Vermelha, com a legendaRevolução de Fevereiro de 1927 - v:írios ofíciais e praças do corpo activo da mesma Sociedade - 900.
-promovendo a aspirantes
a oficial, nos termos do decreto
n.O 13:145, de lG de Fevereiro do corrente auo, vários sargen. tos ajudantes e primeiros sargentos de infantaria-90i.

Praças condecoradas:
-

com a ruedal ha de bons serviços - 375, -U9, 4~, 424, 458,
524, 687, 832, 833, 892.
-com a medalhu de comportamento
exemplar-76,
179 a 181,
21H. 3Do a 406, 470 a 477, 579, 672, 712 a 717, 768, 814 a 816,
8G8 a 8.2, 933.
-com a medalha da Cruz Vermelha -120,233,
5GD,G12, 802,
855.
com a medalha de filantropia e caridade do Instituto de SoCOITOS a N áufragos
- 508, 711, 811.
-com a Cruz de Gllerra-212,
21G, 217,218,220,221,319,
411, 632, 686.
Praças louvadas-427, 428, 571,70-1.

Pres(dio Militar:

-~

pcssoal-127.

Promoção a general:
---

1)or antiguidade -lOG,
por eôcolha-G33.

20-1, 330, 37G, 550.

Promoçao por distinção:
a p rimei ros sargentos-84.:?,
8-13.
a segundos
s argeutos - 842.
R

Rectificações

- 82, 184-, 261, 407,447,
71~, 778, 8:!4, 881, 941.

47g, 509, 5D0, 629, 600,

Recursos:
--

,

do Conselho
de Recursos - 6, 10, 11,98, 211,322, 326, 327
3BO, 371, 374, 522, 511, 5 li5, 550, 63~, 770, 780, 891, 893, 898.

Reforma:

!lOS termos da lei u.? 1:170, de 21 de Maio ele 1021-100.
nos termos da lei n.v 1:477, de d do Outubro rle 1923-318.
-110S termo, elo artigo 157.° do regulamento
de disciplina militar-326,452.
-!lOS termos
do artigo GO.o do decreto n.v 12:017, de 2 de
Agosto de 1026 - 888.
-por terem atill~irlo o limite de idade, !lOS termos do n.O 2.0
do artigo 3.° (lo decreto de 2:') ,10 'faio de HIll-16,
02, 100,
210, 3,7, 423,452,483,600,
(j·15, 60:.!, 787, 829, 837, 8j8, 892,
897.
por terem sido julgados
incapazes de to lo o serviço pela
junta hospitalar rle inspecção -12,
100, 318, 331,372,375,423,
685, 602, 721, 842.
--

--

-Regiões militares:
-

1.. -113,340,380,495,527,60:),
604, 792.
2.' - 20, 113, 380, 1i60, 702, 8i8.
3." - 20,381, 45!1, 560, 605. 647, 005.
4.' -11::3,381,450,560,605,
6J7, G04, 734, 792,818,905.
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Reaerv:a:

n08 termos do artigo 86.· da carta. de loi de 12 de Junho de1901- 8, 12, 16, 488, 6-14.
-nos termos do artigo 438.· do decreto de 25 de Maio de
1911-16.
__
nos termos do n.v 4.° do artigo 2.· do decreto de 25 de Maio
de 1911- 8, 100, 1!)2, 318, 320, 326. 37!í, 377,418, 488, 553.
-nos termos do n.? 1.· do artigo 2.· do decrete de 25 do M-aio·
de 1911-108.,
200, 41!).
-nos termos do n.s 2.· do § 2.· do artigo 60.· elo decreto
n.v 12:017, de 2 de Agosto de 1\)26-12,
10(1,108,593, 5!)!), 644r
781, 841, 842, 897.
-nos termos (~O decreto n," 13:615, .le 21 de l\faio-725.
-!lOS termos
do artigo 2.· do decreto n.· 12:248, de 30 de
Agosto de 1!)26 -12, 8!), 372.
-por terem atingirlo o limite de idade, nos termos do n.? 2.0
do artigo 2.· do decreto de 2.'i de Maio de 1!)11-8, !)7, 100,320,
326,a77,483,
547, 692, 837,887.
-por terem sido julgados
incapazes do serviço activo pela
junta hospitalar
de ill~pecçãf)-83,
89, 100, 100, 190, 372,423,
457, 48:~, '186, 519, 52:\ 553, 5!)7, 641, 685, 692, 721, 72.";,782, 787,
832,892,897.
--

s
Sargentos:
--

baixa do serviço militar, nos termos do decreto n.s 13:137,
de 15 de Fevereiro do corrente ano - 515.
-licenciados nos termos do decreto !l .• 13:137, de 15 de Fevereiro do corrente ano - 517.

Sociedade

Portuguesa

da Cruz Vermelha:

--

concessão desta medalha-128,
56!), 612, 802, 855.
-corpos gerentes-36.
-pessoal equiparado - 224, 791.

233, 349, 390, 435, 463, 498,

S. Tiago da Espada:
---

concessão desta mcdalha-84,
Conselho da Ordern-e- 349.

190.

Supranumerárlos:
--

por
estado
__
por
-p'lr
780.
-por
-por

ter dado ingresso no quadro dos capitães do serviço do
maior-522.
terem regrcsbado elo Ministério das Co16nias-326,
518,
ter regretiôaclo do Min istório do Iuterior-41'l3,
553,725,
ter regressado
ter regressado

Supremo

Tribunal

ela licença ilimitada-782.
do quadro de comissões-837.
Militar, prssoal-523,
832.

T
Tôrre

e Espada, concessão

desta

medalha -

211, 41!l, 547,

68.í, 686.

Transferências

por motivo dlsclpllnar-1l7,

3t2, 382, 905.

TribunaIs militares,
---

Lisboa-201,
pôrto-372.

pessoal:
389, 659.

226, 228,
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u
Unidades condecoradas-409.

v
Vencimentos
dos oficiais de reserva e reformados - 37, 43 a 48, 51 a 71, 72, 132 a 135, 138 a 140, 142 a 178,
236 a 239, 244-, 245, 248 a 251, 355, 356, 358, 359, 363, 364, 390,
393 a 397,438 a 441, 443, 444, 466, 467, 4Ci8, 501, 502, 503, 504,
53~, 535, 575, 621 a 624, 626. 665 a 667, 702, 710, 745, 763, 806,
807,808,810,861,862,807,924,925,929.

MINISTERIO

DA GUERRA

28 DE JANEIRO DE 1921

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

=- ..
PUblica-se ao exército o seguinte:

1. o -

Decretos

linlstério da Gnma - La Direcção Gml-

f.a Reparlição

Usando da faculdade q ne me confere o n. o 2. o do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro do
ano findo, sob proposta
do Ministro da Guerra: hei por
bem decretar que, nos torIDOS da lei n. o 1 :817, do 12 do
Agosto de 1925 e decreto n." 11:807, de 30 de Junho
também do ano findo, se paguo o subsidio mensal de 61$
a D. Ana Ribeiro, viúva do alferes reformado Adelino
da Costa Maia.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido o faça
e;x:ecutur. Paços no Govêrno da República,
em 8 do Janeiro de 1027. - António Óscar de fragoso Carmona-

.Abillo Augusto Valdês de Passos e Sousa.

)lillisl~rio da Guerra- P

Direcção Gml-

3.a lIeparli~ã~

Con8id,'rando
que o actual segundo cabo, graduado
em primeiro, João Ferreira
Pires, n.? 1:980 da 'l ." companhia do reformados,
pertencente
à 2. a companhia do
~:o batalhão da guarda fiscal, tomou parte activa no moVlmento rovolucionário
dl~ 3l do Janeiro de 1<'391, pelo
q~~ foi julgado no 3.0 conselho do guerra da 3.a divisão
mlhtal', que o condenou em 4 anos de prisão maior colu-
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aos capitães do secretariado
militar António Correia Marqucs de Matos e Guilherme César Pina, respectivamente,
desde 5 de Abril e ~1 de Outubro do 1926, por tercm
completado o tempo do serviço efectivo como oficial, necessário pam o segundo aumento de 10 por conto sõbre
o sôldo,
llioistério di Guerra - I.a Diretçje Gml-

2. I Rtpartiçio

Concedidas
as vantagens
de 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 de 1920,
a contar de 31 de Dezembro último, ao general Ernesto
Maria Vieira da Rocha, director da arma de cavalaria,
por ter completado cinco anos de serviço efectivo como
general.
Concedidas as vantagens de que trata o § único do artigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 de Maio ue 1919,
alterado pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto do H)20, a
contar das datas que lhos vão indicadas, aos oficiais do
artilharia
ao diante nomeados:
Coronel Raimundo
Erres Moira, cm disponibilidade,
desde 1 do Dezembro
de 1926, por ter completado o
tempo do serviço efectivo desde a sua promoção a tenente,
necessário
para o segundo aumento de 10 por cento sô-

bre o soldo.

Tenentes-coronéis
Luciano J OSÓ Cordeiro, no 2. ° batalhão do artilharia de costa e Alexandre Herculano Garcia, na 3.:1 Repartição
da 2. a Direcção Gorul do JIinist6rio da Guerra, desde 1 de Dezembro de 1926, por terem
completado o tempo de serviço efectivo desde a sua prümoção a tenente necessário pam. o primeiro aumento de
10 por cento sõbre o soldo.
Majores Abel Nunes Perestrelo
de Vasconcelos,
na
da Direcção da Arma 0.0 Artilharia o com
3.a Repartição
o curso do estado maior Álvaro Teles Ferreira do I'asfos, na 2.:1 Repartição da 3.a Direcção Geral do Ministério da Guerra, desde 31 de Dezembro do 102G, por torem completado o tempo de serviço efectivo desde a sua
promoção a tenente, necessário paI a o primeiro aumento
de 10 por conto sôbre o sõldo.
Capitães Afonso Jorgo de Aguiar, do 2.° batalhão do
artilharia
de costa, desde 1 de Dezcuibro de 1925, e do
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quadro auxiliar, Manuel Nunes, da 3 ..a Repartição da Direccão da Arma de Artilharia,
desde 1 de Novembro de
19~6, por terem completado o tempo do serviço efectivo
como oficial, necessário para o primeiro aumento de 10
por cento sóbre o soldo.
Tenentes Adão Inácio Carrnpatoso,
adido, e Belarmino
Raúl Barros do Vasconcelos,
na Conselho Tu tclar dos
Exércitos de Terra e Mar, e do quadro auxiliar Manuel
Juliano, da bataria de artilharia de defesa móvel de costa
n. ° 1, todos desde
ía de Julho do 192G, e miliciano
Jaime Isidoro,
do regimento de artilharia. n." 7, desde
2 de Novembro de 19~6, por terem completado o tempo
de serviço efectivo como oficial, necessário para o pl~i·
moiro aumento de 10 por C011to sobre o soldo.
Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 de Maio de 1019,
modificado pela lei n.? 1:030, de 28 do Agosto do 1020,
a contar das datas C[ ue lhes vão indicadas, aos oficiais
de engenharia
ao diante nomeados :
'I'enonte-coronel
Pedro Pava Ribeiro de Almeida, no
quadro
de comissões
desde 1 de Dezembro de 1926;
majores
Augusto
de Azevedo e Lomos Esmeraldo
de
da 2." Direcção 00- •
Oarvalhais,
chefe da 2.a Repartição
ral do Ministério da Guerru, o Luís do Meneses Leal,
chefe da 4. a Repartição
da Direcção da Arma do En.
gonharia, desde 1 de Dezembro de 19~G; capitães l Ionrique Leão dos Santos Machado, no quadro de eoniissõcs, desde 1 do Novembro de .:í.024 o I'Iínio Octávio de
Sautann
o Silva, adjunto
da inspecção das tropas de
pioneiros,
desde 1 do Dezembro
de 1924 e tonontes,
António Pires de Carvalho J úoior, no regimento de sapadores
mineiros n. o 2, desde 1 do X ovembro de 19240
•
e Aquiles José de Oliveira, no regimento do sapadores
de caminhos
de forro, desde 1 de Dezembro de 19:26,
por terem completado o tempo de serviço efectivo como
oficial noccssário
para o primeiro aumento de 10 por
cento sobro o sOluo.
Concedidas
as vantagens
do quo trata o § único do
artigo 6.° do decreto n," 5:570, 0(' 10 do Maio de 1910,
modi{i"ado pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto do 1920,
a coatar do 3 00 Março do corrento ano, tlO tenellto coronel médico Ricardo Gnrcia, do hospital militar nuxi-
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liar de Bolem, por tor completado o tempo de serviço
efectivo necessário para o primeiro aumento de 10 por
cento sobre o soldo.
.
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 de 1 de Novembro último, aos capitães do serviço de adminiatração
militar António Manuel Bruno
Machado e Manuel Augusto Edmond dos Santos, por
terem completado 14 anos do serviço efectivo corno oficial.
Ministério da Gnerra-f.3

Dimçio 6eral- 3.11 Rtparlição

Dado provimento em parte ao recurso apresentado,
perante o Conselho de Recursos, pelo alferes do quadro
auxiliar dos serviços de artilharia João Moniz de Sá.
Borges, devendo o recorrido alferes do mesmo quadro,
António Francisco, contar D mesma antiguidade do posto
de oficial do que o recorrente.
Rejeitado o recurso interposto, perante o Conselho do
• Recursos, pelo primeiro sargento, ajudante de farmácia
reformado, Aurélio José Cândido Marques, por ser manifestamente ilegal.
linisléri.

da Guerra - 3. a Direcção Geral- 5.a leparliçiio

Nomeados assistentes dos laboratórios químico e fotográfico da Escola Militar, respectivamente, os capitães
de Artilharia Augusto Luciano Alves e de infantaria
Alberto Alvim Leal.
8.· 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 19:30,
desde 1 de Dezembro último, ao coronel do corpo do es. tado maior Luís Augusto Ferreira Martins, por ter completado o tempo de serviço efectivo, dosde a sua promoção a tenente, necessúrio para o segundo aumento de
10 por cento sobre o soldo.

2.· Série
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Abatido ao efectivo do exército por ter completado em
5 do Dezembro do ano findo o tempo de ausência necessári.o para constituir deserção o rr ajor de infantaria.
do quadro do eomissõ s, Álvaro Xavier do OIlBÜ·O.
Demitido do serviço do exército o capitão miliciano
do serviço de administração militar, do quadro especial,
no quadro, Abel Augusto Lopes de Almeida, nos tormo.s do artigo 40.0 do Código de Justiça Militar.
Separa do do serviço o capitão miliciano da. 4. a Repartição da Direcção do Serviço de Administração Militar Jorge das Neves Larcher, nos termos do artigo 158.0
do regulamento de disciplina militar.
Quadro da. arma de infantaria

Ooronel. O tenente-coronel Raúl de Meneses Vieira.
Coelho, c~ntando a antiguidade, para todos os efeitos,
desde 20 de Novembro último.
2.· brigada de oavalaria

Tenente do cavalaria Vasco Fernando Lopes, que, de
regresso da arma de aeronáutica, se apresentou em 4
do corrente para. preenchimento de vacatura no respectivo quadro.
Quadro da arma. de engenharia

lfajor, o capitão do regimento de sapadores
n. o 1 .Álvaro António Boto Machado.

mineiros

Distrito de recrutamento e reserva n." 3

Temente-coronel do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia, o major do mesmo quadro David da Conceição Oliveira, contando a antiguidade, para todos os efeitos, desde 30 de Setembro do ano findo.
Adidos

Coronel, o tenente-coronel de infantaria, adido, em
serviço no Ministério das Colónias, Jorge Frederico Velez Caroço, contando a antiguidade, para todos os efeitos, desde 20 de Novembro último.
Capitão miliciano do quadro ospecial, o tenente milíciano de infantaria do mesmo quadro, adido, em serviço
no Mínístório das Colónias, Rogério Corroia Ferreira,
nos ter mos dos artigos 429.0 e 433.0 do decreto de 25
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de Maio de 1911, contando a antiguidade, para todos os
efeitos, desde 30 de Setembro do ano findo.
Ooronel de infantaria no quadro da arma, António Álvares Guedes Vaz, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério das Colónias, como governador da Província de Cabo
Verde.
Oapitão de infantaria do quadro da arma, José Martins do Ó Júnior, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço, nos termos do n." 3.°
do § 1.0 do artigo 60.° do decreto n.? 12:017 de 2 de
Agosto do ano findo.
Capitão do regimento de cavalaria n.? 8 José de Sá
Pais do Amaral por ter side nomeado cônsul de Portugal em Pau.
'I'eneute miliciano do quadro especial de caminhos de
ferro, Aulanío Evandro Santos Lobo, por lhe ter sido
concedida licença ilimitada.
Disponibilidade

Ooroneis de infantaria, adidos,. Augusto Manuel Farinha Beirão, e Jorge Frederico Volez Caroço, que, de rogresso do Ministério das Colónias, se apresentaram, respectivamente, em 1 de Dezembro último e em 3 do corrente mês.
Reserva

Ooronóis: de infantaria, Vergílio Aurélio Henriques
dos Santos, por ter atingido o limito de idade, nos termos do n.? 2.0 do artigo 2.0 do decreto de ~5 de
Maio de 1911; de artilharia, José Maria Rebelo Valente
de Carvalho, nos termos do n. o 4.° do mesmo artigo e
decreto, e de engenharia, Artur Filipe da Costa e Francisco Augusto Garcez Teixeira, nos termos do artigo
86.0 da lei dt~ 12 de Junho dl' 1901.

3. o .- Por decretos de 15 do corrente mês:

•

Minislério da Guerra - 1 a Dire~ção Geral - 2. • Repartição

Concedidas as vantagens do quo trata o § {mico do
artigo 6.0 do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,

2.· Série
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modificado pela lei n." 1:039, do 28 do Agosto de 1920,
a contar de 31 de Dezembro do 1926, aos oficiais generais em seguida mencionados:
Adriano Abílio de Sá, Eduardo Augusto Ferrugento
Gonçalves, em serviço no Ministério da Marinha, Manuel
Pe.dro Ferreira Marques, em serviço no Miniatério das
Colónias, por terem completado cinco anos de serviço
efectivo como general.
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 das datas que lhes vão desigadas, aos oficiais de
artilharia ao diante nomeados:
Coronel .Aníbal Fernandes da Costa Pinto, no gr~o
de artilharia de montanha n.? 2, e major José Augusto
de Beja Neves, na Escola Militar, ambos desde 1 de Dezembro de 1926, por terem completado o tempo de serviço efectivo desde a sua promoção a tenente necessário
para. o primeiro aumento de 10 por cento sôbre o sôldo ;
tenentes: Aníbal Afra Nozes, adido, no )J.inistério das
Colónias, desde 13 de Julho cie 19:!6, ficando nula e de
nenhum efeito a parte do decreto de 11 de Dezembro de
1926 que lhe concedeu as mesmas vantagens ; José António Madeira, no grupo de artilharia n. o 22, desde 13
de Julho de 1926, e Alfredo de Azevedo Fonseca, no
regimento de artilharia n.? 1, desde 3 de Agosto de 1926,
por terem completado o tempo de serviço efectivo como
oficial necessário para o primeiro aumento de 10 por
cento sõbre o sôldo; tenente miliciano do quadro especial J osé Maria de Sousa, no regimento de artilharia
u.O 6, desde 24 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
sôldo ; capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia Abel Sarmento da Costa Silveira, no depósito geral de
material de guerra, desde 1 de Novembro de 1926, e tenente do mesmo quadro João da Conceição Pereira, no
batalhlto de caçadores n." 1, desde 31 de Dezembro de
1926, por terem completado o tempo de serviço, efectivo
como oficial necessário para o primeiro aumento de lO'
por cento sobre o soldo.
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Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo 6.0 do decreto n, o 5:570, dr 10 de Maio de 1919,
modificado pela. lei n.? 1:039, de 28 do Agosto de 1920,
a contar do 1 do Novembro de 19~5, ao capitão picador
da Escola Prútica de Cavalaria .Ioaquim Vieira, por ter
completado o tempo de serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sõbre

o soldo.
Couecdidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de UHO,
modificado pela lei n.? 1:039, do 28 de Agosto de 1920,
a contar de 6 de Maio de 1925, ao tenente do serviço de
administração
militar Gil i\fpJeiros de .Melo, por ter completado oito anos de serviço efectivo como oficial, ficando
por esta forma rectificado o decreto de 4- de Julho do
mosmo ano que lhe concedeu aquelas vantagens.
Dado provimento
ao recurso interposto perante o Oonsolho de Recursos
pelo alferes do quadro auxiliar dos
serviços de artilharia João Moniz d Sá Borges, por ter
fundumr nto legal, s ndo o referido alferes colocado, na
escala de ~Cf1SS0, i-nediatamonte
à esquerda do alferes
do mesmo quadro Gilberto Maria de Carvalho.
Dado provimento ao recurso interposto perante o Conselho de H.ecUl'SoOS pelo alferes do quadro au iliar dos
serviços de artilharia
Gilberto M, ria de Carvalho, por
ter fundamento,
Bt ndo colocado,
na eseala de ace: so, ii.
direita dos recorridos.
Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 18 de
Setembro
de 1926 que colocou na situação de adidos,
nos termos
do n," 3,° do § 1.0 do artigo 60.° do decreto n,o 12!017, de 25 de Agosto do mesmo ano, o:
oficiais a seguir mencionados:
Tenente do quadro d arma de infantaria João Mm-ia
Esteves,
alferes do extinto 4.0 grupo de metrulhador-as
Jorge de Figueiredo
o do extinto 5, ° grupo de m tra hadoras Plácido .i. ntóuio da Cunha Abreu e José Bentes
Pimenta.
Condecorado
com a medalha militar de prata da classe
do bons serviços o general Luis Munuol Agostinho 00-

2.' Série

ORDEM DO EX~RCITO N.o 1

11

mingues, por se achar ao abrigo da alínea a) do § 2.0 do
artigo 8.0 do regulamento de 28 de Setembro de 1917.
Demitido do serviço do exército o tenente do serviço
de administração' militar, no quadro, Arnaldo Mota, nos
termos do artigo 40.0 do Código de Justiça Militar.
Abatido ao efectivo do exército o tenente do serviço
de administração militar, do grupo de trem n,? 3, Eduardo
de Freitas Manaças, por ter completado o tempo de ausência necessário para constituir deserção.

liDistério da Gaerrl- f.a Itireeçio Geral- ta Reparliçio

Dado, em parte, provimento ao recurso interposto
perante o Conselho de Recursos pelo sargento ajudante
Manuel Pereira, devendo ir freqüentar o curso da Escola.
Preparatória
dos Oficiais do quadro auxiliar de artilharia, e, no caso de aproveitamento, ser promovido a alferes contando a antiguidade desde a data em que teria.
sido promovido se tivesse freqüentado o aludido curso
no ano de 1923.
Oonselho Superior de PromoQôes

Exonerados de vogais os generais Bernardo de Faria.
e Silva, José Justino Teixeira Botelho e, adido ao quadro do generalato, Abel Hipólito.
Vogais, nos termos do § LOdo artigo 1.0 do decreto
n." 1'2:163, de 21 de Agosto do ano findo, os generais
Adalberto Gastão de "Sousa Dias, Artur Aníbal Botelho
a, adido ao quadro do generalato, José Mendes Ribeiro
Norton de Matos.
Oorpo do esta.do maior

Coronel, supranumerãrio,
do mesmo corpo, adido,
:João Augusto Crispiniano
Soares, que, de regresso do
Ministério das Colónias, se apresentou em 20 de Outubro de 1926.
Regimento de infantaria n

o

11

Tenente, o alferes João Augusto de Freitas, contando
a antiguidade de posto e para efeito de vencimentos respectivamente, desde 1 e 31 de Dezembro do ano findo.
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miliciano
adido, João Boavidu,
Interior se apresentou
Regimento

de caçadores

N.o 1
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de infantaria
do quadro especial,
que do regresso
do Ministério do
em 30 de Dezembro último.

de sapadores

de caminhos de ferro

Alferes
do quadro auxiliar dos serviços de engenharia, o sargento
ajudante do mesmo regimento João Augusto Teodósio.
Adido

Tenente de infantaria, em disponibilidade,
Manuel Francisco Vidal Lopes, por lhe ter sido concedida licença Ilimitada.
Disponibilidade

Tenente coronel
de artilharia
Raúl Ribeiro de Andrade Pissarra,
e o tenente da mesma arma Ernesto
Florêncio
da Cunha, ambos adidos, que se apresentam
de licença ilimitada.
Capitães de cavalaria Vital dos Reis Silva Barbosa,
q ue do regresso do Ministério das Colónias se apresentou em 10 do corrente mês, e José Aristides Guedes da
Silva que se apresentou
de licença ilimitada.
O tenente
do serviço
de administração
militar, na
inactiviâade,
José Maldonado
Horta do Valo, por ter
sido julgado pronto para todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção.
Rel!lerT&

Coronóis: do infantaria, Henrique Ribeiro de Almeida
e Artur José da Silva Pereira,
ambos nos termos do
n.? 2.° do § 2.° do artigo 60.0 do decreto n.? 12:017, de
2 do Agosto de 1v26; de artilharia,
João Carlos Tavares, nos termos do § único do artigo 2.° do decreto
n.? 12:2-18, de 30 de Agosto de 1926, e de engenharia,
Josó Francisco Correia Leal, e adido, no Ministério das
Colónias, Carlos Augusto
Sá Carneiro, ambos nos termos do artigo 86.0 da lei de 12 de J unho de 1901.
R.eforma

Capitães:
de infantaria,
do quadro da arma, Joaquim
Cavaleiro, e do regimento
do cavalaria n.? 2, adido ao
quadro, Carlos Augusto
Gil, por terem sido julgados
incapazes de todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção.

2.' Série
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4. o-Por decretos de 22 do corrente mês:
Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
arti["o 6.° do decreto n." 5:570 de 10 do Maio de 1919,
modificado pela loi n. ° 1:039 de 28 de Agosto de 1920,
desde 1 de Novembro de 192G, ao major do secretanado militar António Maria Gonzaga Pinto Júnior, por
h~Yor completado o tempo de serviço efectivo, como oficiul, necessário para o primeiro aumento do 10 por conto
sObre o sôldo.
Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto 11.° 5:570, do 10 do l\1aio do 1919,
modificado pela lei n, o 1:039 de 28 do Agosto de 1920,
a contar das datas quo lhes vão designadas,
aos oficiais
de cavalaria em seguida mencionados:
Tenente-coronel
Raúl do Meneses, no quadro da arma,
desdo 1 de N overnbro de 1925, e capitão Duarte Gomes,
na Direcção da firma, desde 1 de Novorabro de 1926, por
t~'rem completado o tempo do serviço efectivo como ofiCIal necessário p:lru o primeiro aumento de 10 por cento
SObre o sõldo.
Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
urtigo 6.° do decreto n." 5:570, do 10 do Maio do HH0,
llJodifica.do pela lei n ," 1039, do 28 de Agosto do 1920,
a. coutar do 1 de Dl'Z mibro de 192o, ao tenente do reglluento do sapadores
de caminhos de forro Luís GOIlzaga. dos Santos Moura, por ter completado o tempo do
s!'rvi<;:o efectivo como oficial necessário para o primeiro
aumonto de lO por cento sôbre o sOldo.
Concedidas
ns vantagens
de qu€' truta o § único do
arti~o 6.° do decreto n." 5:570, do 10 de Maio do 1919,
llJodificndo pela lei n.? 1:030, de 28 de Agosto de 1920,
li. contar do 3 de Agosto do. ano findo, ao tenente <lo soro
1<;0 ae administração
militar, Alberto Poelro Mendes dos
uut~s Fonseca,
por ter completado 8 anos de serviço
afectIVO como oficial.

8

~ ~nla e de nenhum efeito a parte do decreto do 1:3 d\'
2 ~\'('ml:ro último, publicado na Ordem do E,1'ércitOIl.o~;I,
: sórí«, do 29 do mesmo mês e ano, que colocou lia
Sl~\laçal)
de adidos 01' tenentes do butulhão de eacadorcs
n, 4, José da Encarnação
Alves de Sousa, o do bata-
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lhão de caçadores n. o 10, adidos ao quadro, André Dias
da Silva e José Augusto da Oruz.
Demitido do serviço do exército o alferes miliciano de
infantaria Alberto Guerreiro Capelas, por ter sido abrangido pelo disposto na alínea c) do n." 2.° do artigo 1..1,9.0
do regulamento de disciplina militar e ser-lhe aplicável
a doutrina do artigo 158.0 do mesmo regulamento.
Abatido ao efectivo do exército o capitão do quadro
da arma de infantaria Alfredo António Chaves, por tor
completado o tempo de ausência necessário para constituir deserção.
Minislério da Guerra - ta Direcção Gcral- 3.:1 Reparrição
Nulo e de nenhum efeito o decreto de 31 de Dezembro
último, publicado na Ordem do Exé1'cito n.? 24, 2.8 sórie, de 1926, referente ao segundo sargento da extinta
companhia de sapadores de praça Domingos José Ribei1'0, por se tratar de uma consulta. e não de um recurso.
Govêrno Militar de Lisboa
Comando de engenharia

Ooronel, comandante, o tenente-coronel de engenharia,
segundo comandante Inácio Manuel de 'Sousa Freire Pimentol.
Quadro da arma de infantaria

Major, o capitão do batalhão de ciclistas n. o 1 Boaventura da Encarnação Aguiar, contando a antiguidade.
para todos os efeitos, desde 4 de Dezembro de 1926.
Regimento de infantaria n.· 25

Major, o capitão Henrique Gomes da Silva Júnior,
contando a antiguidade, pn,ra todos os efeitos, desde 4
de Dezembro de 1926.
Inapeoção das tropas de comunioaQôes

Tenente-coronel, o major de engenharia João 'I'amagnini do Sousa Barbosa.
Quadro da arma de engenharia

Ooronel, o tenente-coronel de engenharia, chefe da divisão do serviço de propriedades e obras militares na.
2.:1 região militar, José Oelestino Regala.

2." Série
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Tenente-coronel,
o major do regimento de sapadores
mineiros n. o 1 Artur Arsénio de Oliveira Moreira,
Major, o capitão do regimento do tolegrafistas .Adelino
José Marim.
Quadro de comissôes

Tenente-coronel,
o major de engenharia.
director do
parque automóvel militar, Júlio César de Carvalho Teixeira.
Major, o capitão de engenharia, professor do Instituto
Profissional
dos Pupilos do Exército, Henrique Leão dos
Santos Machado.
Disponibilidade

Coronéis de engenharia,
elo quadro de comissões, professores da escola militar, Herculano Jorge Galhardo e
António Alfredo de Magalhlles
Correia, nos termos do
artigo 18.0 do decreto n," 12:704 de 22 de Novembro de
1926.
Tenente
do secretariado militar, Aníbal Falcão, nos
termos do n.? 4.0 do artigo 60.0 do decreto n.? 12:017
do 2 de Agosto de 1U26.
Adidos ao quadro
Capitães, os tenentes de infantaria,
adidos ao quadro,
N 01 borto Amâncio Alvos, João Teixeira
Vaz, António
Podro de Carvalho,
Abílio Lourenço, António Couto e
VaseouCf'los, Manuel Pereira lIartins,
João Lopes, João
Mendes de Freitas,
José da Conceição das Neves MartinR, Gil Augusto Domingos da Silva, Manuel de Jf'SIlS
Magalhães. e Manuel Spinola de Mendonça, contando a
antiguidade,
para todos os efeitos, desde 4 de Dezembro
de 1926.
Adidos

.

Capitães do regimento do infantaria n. o 5, Alberto TaVares de Magalhães
e do rcginionto de cavalaria n. o 6,
JORé Júlio Botelho de Castro e Silva, por terem sido requisitados pelo Ministério das Colónias para irem servir,
l'espoctivamente,
nas provlucias de S -,Tomé e Príncipe e
Mor,:l1mhique cm comissão extraordinária,
n08 termos do
artigo 7.0 do decreto de !30 de Novembro do 1914 .
. 1'1)11(1nt08do batalhão de cucadoros n. o 3, Filipe Cândido Sousa Dias Ribeiro de Carvalho, por ter Elido requiRita.do pelo ~linistório das Colónias para ir servir na
pro,-íncia do Moçambique,
cm comissão extraordinária,
nos termos do artigo 7." do decreto de 20 de Novembro
de lQ.:.!(), e do secretariado
militar, António José ~hr-
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qurs Guimarães, nos termos do n.? 3.° do § 1.0 do artigo 60.0 do decreto n." 12:017 de 2 de Agosto de 1926.
Reserva

de engenharia, José Estanislau de Barros e
Álvaro de Azevedo Albuquerque, nos termos do artigo
86. ° da lei de 12 de Junho de 1901.
Alferes, o primeiro sargento da brigada n." 2 de caminhos de ferro, Francisco Gonçalves Coelho, nos termos do artigo 438.0 do decreto de 25 de Maio de 1911.
Coronéis

Reforma
Capitão, na situação de reserva, José Gomes, por ter
atingido o limite de idade, nos termos do n, ° 2.0 do artigo 3.0 do decreto de 25 de Maio de 1911.

5.°_ Portarias

Por portaria de 24 de Dezembro ultimo:
Ministério da Guerra -

ta Bireeçáo Geral- 2.· Repartiçáo

Louvado o capitão veterinário miliciano Oarlos Augusto Caldeira de Carvalho, porq uo, oferecendo-se para
desempenhar gratuitamente, desde Junho, o serviço da
sua especialidade na Coudclaria Militar de Alter, onde
o oficial veterinário falta há bastantes anos, serviço que
já anteriormente, e em casos do ur;sência por várias \'0zes se ofereceu para desempeuhar sem remuneração
alguma, prestou valiosos serviços àquele estabelecimento,
sendo para notar o interõsse profissional, boa vontade e
extrema dedicação que sempre manifestou, resultando
da sua intervenção clínica proveitosos interesses para o
Estado.

Pvr portaria de 31 de Dezembro último:
lIinistério da Guma - Rpparlição do Gabi~ete

Tendo a comissão nomeada por portarias de 8 de
Agosto e 7 de Novembro de 1925 para proceder à instalação do Cofre de Providência dos Oficiais do Exército Metropolitano criado pelo decreto n, ° 10:975, de 29
de Julho do mesmo ano, torminado os seus trabalhos,
manda o Governo da República Portuguesa, pelo Minis-

~.' Série
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tro da Guerra, dissolver a referida comissão e louvar os
oficiais abaixo mencionados que a compunham, pelo
muito zêlo, grande interesse, muita dedicação o excelentes qualidades de trabalho de que deram manifestas
provas no desempenho de tam filantrópica missão:
Coronel de infantaria, Virgílio Aurélio Henriques dos
Santos, major de infuntaria, João Eduardo Franco Antunes Centeno, capitão do secretariado militar, António
Augusto Batalha, tenente do secretariado militar, Paulo da Conceição Currilho.

Per portaria de 5 do corrente mês:
linislério da Guerra -lIfparlição

do Gabinete

Tendo o Conde de Almeida Araújo, residente em Queluz, p:~r várias vezes cedido ror empréstimo uma das
suas cavalariças ao grupo de batarias de artilharia a cavalo; tendo essa cavalariça sido ocupada ultimamente e
durante cerca de seis meses para alojar alguns solípedos da referida unidade, manda o Govõrno da República
Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, que ao referido
cidadão seja dado público testemunho de louvor pelas
provas de generosidade e atenção dispensadas ao exército.

Por portaria de 7 do corrente mCI:
Atendendo aos serviços prestados no comando de tropas pelo general Luís Manuel Agostinho Domingues,
governador militar de Lisboa, manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, considerar
de importantes o extraordinários
êsses serviços, pelos
quais já foi louvado por portaria de 27 de Setembro do
ano findo.

Por putarlas de 8 do corrente mês:
linislério da Gmra-

3,' Biret'çio Gtral- 8,' Repartição

Exonerado do cargo que exercia na comissão nomeada por portaria de 3 de Julho do 1926, o coronel
do corpo do estado maior Eduardo Augusto de Azam-'
buja Martins, por ter sido nomeado chefe do estado
maior da província do Moçambique.
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Nomeado para fazer parte da comissão nomeada por
portaria de 3 de Julho de 19:36 para fazer o os tudo da
campanha do norte da província do Moçambique durante
a Grande Guerra, na parto respeitante
às operações
efectuadas
pela coluna do falecido tenente-coronel
de
artilharia
JOHé Luís de Moura Moudcs, o coronel do
corpo do estado maior Fernando
Augusto Freíria.

Por portaria de 11 do corrante mês:
Miuistério da herra -

I

ta DirKçit Geral- 5. a Itpartiçio

Louvados
os oficiais abaixo mencionados pelo notável
zêlo, inteligência e inexcedível proficiência que manifestaram na aquisição, DO estrangeiro, de cavalos com destino a praças de oficiais o ii, fileira das unidades montadas:
Tenf'nte-coronel
de cavalaria Manuel da Costa Latino.
Capitães
de cavalaria Carlos Duarte Mascarenhas
de
Meneses o veterinário
Férnando
Augusto Palhoto,

Por portaria de 18 do corrente mes :
Ministério da Guerra - Brll:trli~ão do Gallinele
Louvados
os oficiais abaixo mr-nciouados pela muita
dedicação, competõucia e leuldado C01l1 quo desempenharam todos os serviços de qUf' toram encarregados
na Ropartição do Gabinete do Ministt-rio du Guorra :
Major de infantaria,
Artur Leal Lobo da Costa, capitão de infantaria,
David Rodrigues N lltoe tenentes de
infantaria,
Froderico
Chêdas o Mário Baptista Coelho.

Por pOl'tar!a de 19 do corrente mês:
Ministério da fluerra

«

Rl'partiçãe do Gabinete

Louvado
o tenente coronel do cavalaria
Manuel da
Costa Latino, chefe da ('(]uipl' do cavaleiros portugueses
que foram rcprosentar
Portugal nos concursos hipicos de
Nice, Roma, Napoles,
Milão o Madrid do 19~í3, p la
muita competência,
zêlo e inteligência com que s desempenhou dessa missão.
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Por portaria de 22 de corrente mês:
liai.téri ...

"erra -lepartj~o i. hbilele

Louvados os tenentes de artilharia Luis Falcão de
Mena e Silva e de cavalaria Luís da Costa Ivens Ferraz,
António de Sousa Rosa, HeldElr Eduardo de Sousa Martins, Alfredo de Morais Sarmento e Amadeu Buceta
Martins, pela forma brilhante como representaram
o
Exército Português nos Concursos Hípicos de 1926 em
Nice, Roma, Napoles, Milão e Madrid, manifestando
competência, decisão e energia notáveis.

6. o _ Por determlnaç!o do Govêrno da Republica:
. linislério da Guerra- f •a DirecçãoG.ral- ~. a leparliçit
Tenente
pedir.

do secretariado

militar Aníbal Falcão, pelo.

li.istério ia Guerra- 2.a Bire~. 'eral
Sub-director, O coronel de artilharia, no quadro da
anna, João Luis Carrílho,
Ajudante de campo do general administrador geral do
exército o capitão miliciano de artilharia Augusto Barbosa Estácio.
15.-Repartição

Tenente do serviço de administração militar, do grupo
de trem n." 5, Eugénio Reinaldo Gonçalves,

liDistéri. da Guerra- 3. a DirecçáeGeral
1.- Repartição

Tenente do batalhão de caçadores n. o 9 Mannel Otero
Ferreira.
15.- Repartição

Coronel do corpo do estado maior João de Almeidl!.;
.

6.- Repartição

Tenente-coronel do corpo do estado maior Joaquim
:Maria de Oliveira Simões.
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Direcção Geral-.ta

do corpo do estado
Soares.
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Repartição

maior

João

Augusto

Estado maoir general

Ajudante de campo do general Ricardo Júlio Ivens
Ferraz o tenente do regimento de artilharia D.O 3 João
Vitorino Frois de Almeida.
2.· região militar

Alferes do secretariado militar, da Direcção do Serviço de Saúde Militar, Alexandrino de Simas Nunes.
3.· reglllo mllltar

Ajudante de campo do comandante, o tenente, adido
ao quadro, do regimento de cavalaria n. e 4 António Inocêncio Moreira de Carvalho.
Govérno Militar de Lisboa
Comando

de engenharia

Major do quadro da arma de engenharia, Álvaro António Boto Machado.
Direcção da. arma de infantaria

Major do batalhão de caçadores n." 10 Raúl Vordades de Oliveira Miranda, pelo pedir.
Escola Prática de Infantaria
O coronel
de infantaria,
dadc, Augusto Manuel Farinha Beirão.

Comandauto,

em dísponibilí-

Quadro da arma de iJl!antaria

Coronel do batalhão do ciclistas n. o 1, Horácio Severo de Morais Ferreira.
Cnpitão do regimento ele infantaria n.' 10 Aníbal Artur Marcelino, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.· 1

Tenente miliciano elo regimento ele infantaria n. o 8,
José da Conceição Nogueira Rosas, pelo pedir.

2· Série
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Regimento de infantaria n.· 6

I

.

S<'gllndo comandante,
o tenente-coronel
de infantaria,
do quadro da arma, José Augusto Faria Bluuc.
Oapitães de infantaria,
adido ao quadro, José Rodrigues dos Santos, e do extinto regimento de infantaria
n.v 32, Carlos Augusto de Arrocbolu Lobo, Augusto
~opes Guerra, Augusto César Brochado Brandão, FranCISCO Monteiro
de Carvalho
Lima, José dos Santos e
Oun?a, em disponibilidade,
Manuel Martins do;; Heis;
:m~?1?0, Zeferino Moreira de Sousa Baptista; médicos
Mdlclanos, Manuel do Sousa Ribeiro, Américo Martins
M: onteiro de Matos, António Joaquim da Silva o Abílio
outeiro Soares.
A Tenentes do extinto regimento de infantaria n. o 32,
11>e1'toMoreira Reimão, José Correia de Noronha e
Menes0s, Ernesto Augusto Rodrigues, Francisco do Sousa, Laurindo Ferreira de Magalhães e Vasconcelos, AmEurico da Silva Ataído Malarr,ósio Afonso Loureiro,
u~a, José Teixeira da Rocha Pinto, José Miguel, José
~lCente Brochado,
Júlio de Morais AUio, Augusto Al~rto Vieira; adidos ao quadro, António da Cunha, José
Álcente Ferreira,
António Gomos, António Teixeira do
l' r,agão, António Pinto, António de Quoiroz Novais; mitl~l<lnos, Manuel Joaquim
da Sílva Júnior, Artur Cenn:l'O, de Almeida, e do quadro especial, Ernesto Horácio
lbOlro de Almeida e Luís COrto Real de Almeida;
e do
~nadro auxiliar dos serviços de artilharia, João Correia
ElSga.

n o1\. lfer (I3 milicianos
do exiuto regimento de infantarja
,32, Alexandre Vieira do Melo da Cunha Osório, Anr ~IO Pinto de Oliveira Júnior e Manuel Joaquim PoeIra de Cerveira Pinto.

t6

Reg-imento de infantaria no· 7
,Oapit1Lo, do quadro
eira, pelo pedir.
'l'c'nento do quadro
:pelo pedir.
l'

da arma,
da arma

António
Mário

Augusto

Ramos

Fer-

da Silva,

Regimento de infantaria n.· 8

do extinto regimento de infantaria
0.° 29,
Scpúlvoda Rodrigues o António José da
l'ãontotll'l1.; e médico miliciano Camilo Correia G uimaes.

J. ~fajores

li'Ullne Raúl
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Capitães do extinto regimento de infantaria n.? 29,
António da Silva Poças, António do Sousa Coolho, António de Quadros Flores, Alberto Carlos de Almeida
Frazão, Júlio Augusto Valadnres TOrres, Josó Gonçalves da Silva, João Nunes de Sequeira; adido ao quadro,
Francisco Lourenço Pereira; módico, António Martins
de Araújo; e médicos milicianos, Veríssimo Augusto da
Silva, :Manuel Dias Moreira e Armindo Afonso Tavares.
Tenentes do extinto regimento do infantaria n.? 29,
Carlos Cruz, Firmino Caetano Gomes, Augusto Faria
Lagoá, Armando Gualtar da Fontoura, Joaquim José da
Costa, António Acácio Nunes, Vergílio Manuel Mousinho Braga, António de Oliveira, Joaquim de Oliveira
Perlíco, António Custódio Gonçalves Monteiro, Custódio
Cerqueira Moreirinhas; adidos ao quadro, Carlos Alberto Rodrigues de Andrade, Eduardo Augusto do ME\lo
Pacheco, Paulo Ferreira ~fachado, Américo Jacob dos
Anjos Pires, José Baptista Vilan Pereira, Nicolau António de Andrade e Joaquim Pedro de Oliveira; milicianos,
Eduino Ramos, Filipe Gomes Gonçalves, Vidal de Brito
Gachineiro e do quadro especial, Nicolau Barbosa da
Fonseca; do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
Manuel Joaquim da Silva Miranda; e médico miliciano,
Francisco Ribeiro de Brito.
Alferes do extinto regimento de infantaria n. ° 29, adidos ao quadro, José Guilherme Pacheco, Diamantino
António Brandão da Cunha Leito, Luis Ferreira e António Lopes Duarte; e milicianos, Ignácio Pinto Leite de
Faria, João Marques Pereira Braga, e José Joaquim
Ribeiro de Castro Meireles.
Regimento de infantaria n.O 9

Comandante, o coronel do regimento de infantaria
n.? 12, Manuel Teles Amaro.
Capitães de infantaria, adido ao quadro, António Soeiro da Costa, do regimento de infantaria. n. o lO, Miguel
Cardoso, e do quadro da arma, João Correia da Fonseca, sendo os dois últimos pelo pedirem.
Regimento de infantaria

D.· 10

Majores: do regimento de infantaria n,? 13, Armando
Augusto Pires Falcão e Jaime Angusto da Rosa Alpedrinha e do extinto regimento de infantaria n.? 30 José
Casimiro Vieira de Abreu.
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Capitães:
do quadro da arma de infantaria Joao Ant?nio Lopes Saldnnha ; do extinto regimento d e infantarIU n ° 30 António
Afonso Terroso,
Manuel Miranda
Branco,
Adriano
José Rodrigues
e, adido ao quadro,
José do Matos Lamúria;
o do extinto 6.0 gru [la do metralhlHloras
Salvador Nunes Teixeira, o médico miliciano Jorge .de Oliveira.
'I'enentes milicianos do quadro especial, do batalhão
de caçadore
n." 11, Domingos
Romão e João Boavida; do extinto regimento
ti,\ infantaria n." i~: Joaquim Alves da Silva, António Eduardo
de Oliveira Far.ia, Bonjamim
Dias Raposeiro,
Alvaro Augusto
Martins Vicente, Ramiro Telmo Gomos Pereira, Amândio
Augusto
do Morai II, JOflO Gradano do Jesus GOllH'S do
AllU0ndru.; adidos ao quadro António Augusto Cordeiro, Amado 1 da Conceição Roxo, Joaquim José Gouveia,
José António de MoraiJi Parra;
cm disponibilidade
Manuel José Rodrigues
e Luís lfunuel do Azevedo ; milicianos Jnime José Durão o do quadro especial Amadeu
lIulIloorto
de Sá Morais, Luís António Bento Pereira o
António Ferreira
Linhares
Nobre ; módicos Abílio de
Deus Pereira
do Lago o Costa e miliciano Aderito Jaime Mad >ira; e do 0_ tinto G"o grupo do motralhadoras
Guilhorme ) ...ugusto, Manuel Justino Miranda Raposo,
A.bilio Augusto Rodrigues,
Francisco
António de Moura
Carllo"l'o, Bernardino
Artur (ln ;\!agalhl! S; adido ao <juadro Jaime Augusto
do Santos Borges, e mé-dico miliCiUllO Guilherme
do Azevedo Lima.
Alferes do extinto regimento (10 infantaria n.? 30, adidos ao quadro, Augusto do l<:spíritq Santo dos Inocentes
e Benjamim
dos Santos Lopes, e do extinto 0.° grupo
de metralhadoras
Francisco António Gonçalves.
Regimento de infantaria. n.· 11
Alferes do regimento
do infuntaria
gusto de Freitas, pelo pedir"

n." 10 João Au-

Regimento de infantaria. n_"12
, Comandante,
glldo Vnldemiro
Capitão ao
lluol Viogo da
Teupntes do
Manuel Gomos

o ceconol elo fJll: dro da arma, Horruone'r ixeiru do [Igalhiifls.
extinto 2.° grupo tIe motralhadoru8
l\faSilva Fr ~il'o.
extinto 2.° grupo de metrulhll.dol"Hs João
o Autónio Jo/HItlim Hib('iro e milicianos

2,1
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do quadro especial António Balha e Melo, Álvaro
reira de Almeida e José Luis Simão Saraiva.

Pe-

Regimento de infantaria n.· 13
Comandante,
o coronel do quadro da arma, Abel Marinho Falcão.
Capitão, do quadro da arma, José Gomes, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.· 18
de infantaria n.? 31 Luciano Augusto Rosa, e médico miliciano João Álvares
Pereira Carneiro Leal.
Capitães
do extinto regimento
de infantaria
n. o 31
Carlos Alberto
Ferreira Henriques,
Alfredo Ferreira
Esteves,
Columbano
Djalme Brandão de Azevedo, Manuel Celestino Cruz, Horculano Augusto Pereira Ramalho; miliciano do quadro especial Celestino Soares Carneiro;
e médicos milicianos António Couto Soares Barbedo, Júlio Abeillard
Teixeira,
Jaime Meneses Vieira
Coelho, António de Almeida Garrett e, do quadro especial, Milnuel Neto Cabral.
Tenentes do batalhão de caçadores n. o 9 José Nogueira
Soares Júnior e Fernando
Martins Salgado;
do extiuto
regimento
de infantaria
n.? 31 António Pinto das Novos
Ferreira,
António Joaquim
Fortes,
António Francisco
de Almeida, Celso Mendes de Magalhães,
Raúl Ribeiro
dos Santos, Carlos dó Sousa Melo A breu, Rogério Vieira
da Silva Castro, Adriano Coelho Marinho, Arnaldo AIfrcdo Fontea, Armindo
da Puríticacão
Soares, Alberto
Moreira da Cruz; adido ao quadro Francisco
dos Santos Moutinho;
em disponibilidade
António de Pinho Valente; milicianos Jerónimo Xavier de Morais Sarmento,
e, do quadro especial, José Antunes Boavida, Aucíndio
Ferreira
dos Santos, Anacleto Inácio de Campos, João
Baptista
Correia de Araújo,
Afonso Henriques
de Almeida, António Pereira
dos Santos,
com o curso da
arma Joaquim
Alves Pinto Coelho e José Maria do
Araújo,
e do batalhão de metralhadoras
11.0 2 Joaquim
Ferreira
da Silva, pelo pedir, o do quadro auxiliar dos
serviços de artilharia Alfredo Amado.
Alferes do extinto regimonto de infantaria n.? 31 Luís
Artur
Teíxeira ; adido ao quadro, Manuel Cândido da
Silva, o milicianos Manuel Barreto Costa, Alvuro Dias
Alves Pimenta,
João Luís da Costa e Joaquim Gonçalves.

Majores do extinto regimento
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Regimento de infantaria n.· 19
. Coronel do extinto regimento de infantaria n. o 24 J ú
lio Alberto do Sousa Schiappa do Azevedo.
Tonentes-coronóis
do extinto regimento de infantaria
n." 24 José Maria da Gama Lobo e médico Manuel
Rodrigues da Costa .
.MajOI·es do quadro da arma Alberto dos Santos PereIra Monteiro, pelo pedir, e do extinto regimento de infantarian.
o 24 Mário
Sílvio Ribeiro de Meneses e Zeferino Camossa Ferraz de Abreu.
Capitães:
adidos ao quadro António Nunes Queiroz o
Ó scar de Almeida Burros da Silva Ramos, O do extinto
R~imonto
de infantaria n. o 24 Joaquim Gonçalves dos
e~s, Alberto
Teixeira
de Faria,
Manuel Rodrigues
L clte, João Pereira Tavares,
João Abel Rebocho Vaz,
J ofio de Almeida Serra, Gaspar Inácio Ferreira, Amílcal' de MourAo Gamelas,
Francisco
Maria Rodrigues,
A~tónio Ernesto de Almeida, Luís da Silva Curralo;
e
V~Idos ao quadro José Ferreira
do Amaral e João José
Inagre.
Tenentes:
do regimento do infantaria n.? 20 António
Al'.'os Pinho de Freitas o Uanuol de Figueiredo
do AImOlda, pelo pedirem;
do extinto regimento d~ infantaria
o
:h. 24 Júlio Albano Pereira Durão, José Pinto da Cosh Monteiro, Henrique Domingues Peres, Domingos Brialdo da Conceição Pilar Gomes, Arnaldo da Conceição
c Quina Domingues,
Hum borto A ugusto de Almeida,
Lourenço
Femandos Duarte, Francisco António Gcnçal~'es, Alberto da Maia Mendonça, Luís António do AI~~Irlu, Augusto Soares;
adidos ao quadro Egi,lio TeieIra de Almeida, Zt'fl'rino da Cunha Coelho de Barbosa
, az ~le Castro, Joaquim Camilo Lõbo Garcõs Palha de
~.IUl(\,da, Augll~to N atividude da Silva e Juaquim Maria
Aluto Peroira de Vasconcelos;
milicianos Alberto Ruela,
I1tónio dos Santos Neto, Augusto da Cunha Machade
~ d~ quadro especial, Vitorino Pereira Tavaros C' Cosme
:'~('Ira de Lemos, e do quadro auxiliar dos serviços de
U1hlltaria Diamantino 'Moreira.
d Alteres do oxtinto rogimonto de infantaria n. o 24, adiao quadro,
João Fcrroiru,
Francisco
de Sousa o
~.OP(,B da Silva Figueiredo,
e milicianos António
A~lltt'lI'O Grilo, Amadeu Pinto Miranda,
António
de
L )tant('S Pais Mamedo, Jo~é de Oliveira Barreto, Juime
d c\'j' Uretts Pt'roira, Albino Borgps de Pinho, o, do quato especiul, Alfr.>du José da Fonsoca.

1
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Regimento de infantaria n.· 20
Coronel
do extinto regimento
do infantaria
n." 28
Joaquim :Mnria do Almeida Lopes.
Tenente-coronel
do extinto regimento
de infantaria
D.O 28 Artur
José dos Santos.
.
Majores do extinto regimento de infantaria n. o 28 .T oão
Maria Duarte Bomfeito e médico José Rodrigues Mu-

deira.
Capitâes:
do extinto regi monto de infantnria
n." 28
Henrique
Ferroira,
António Ávila da Silveira, Joaquim
Pereira Monteiro, José dos Santos Ferreira
Júnior, }1anuel Augusto dei Melo Cabrul, João Duarte Biscoito, Manuel da Silva Branco, Jaime Borges de Lemos Avelino,
José Luís Gonçalves Canelhas, Henrique Ribeiro, Pompeu LObo de Sousa, médico miliciano do quadro e:-\pecial, José Gomes Estima;
e do extinto quadro dGS capelães militares, José Farinha Martins.
'I'enentea:
do oxtinto regimento
de infantaria
n. o 28
Raúl N unes da Mota, Alberto Teixeira, António Argel
de Melo, Basilio de Mendonça Nobre Maneiros,
José de
Miranda Andrade, António Mendes Machado, João Murchão , Carlos Eugenio de Barros Pinto, Manuel de Oliveira, Daria Augusto Melo de Oliveira, Fernão ::\1arqu08
Gomes, Manuel Lopes Felgueiras,
adidos ao quadro,
António Nazaré Camelino Sousa Salvador, José Lopes
Abcgão, Manuel Marques Pinto, milicianos, Josó Gomes
Silvêirinbn,
Júlio Rodrigues
do Andrade, e do quadro
especial,
Eduardo
Pinto Veiga, António ~1nria, Jorge
Fernando
da Cruz Vieira e .Iosó Ântónio Alves.
Alferes: do extinto regimento de infantaria n,o 2R, adidos ao quadro, José de latos, Júlio Eufrdsio, Jlanuel
Xavier Pereira
Simões, Salvador Baptista Ribeiro, milicianos José Joaquim Gomos, João dos Santos Ai, João
Paulo da Cruz, e do quadro especial, António Mário
Pais de Carvalho,
do quadro auxiliar
dos serviços de
artilharia,
adido ao quadro, José Antunes ~Iendos, o do
secretariado
militar do extinto distrito de recrutamento.
n.? 28, António Maria Romão.
Regimento de infantaria n.· 21
Comandante,
o coronel do batalhão de caçadores
Gustavo do Andrade Píçarrn.

Majores:

Regimento de infantaria n.· 23
do quadro
da arma do infantaria,

"

n.? 12,.

Vasco
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Crispiniano
da Silva, e do extinto regimento de infantaGonçalves Marques e João
rCia n.? 27, Carlos Alberto
arlos de Vasconcelos.
Capitães:
do extinto regimento
de infantaria
n. o 27,
LUís Augusto
de Sousa Rodrigues,
Jaime César Nunes
do Oli\'('ira, Francisco
Silvestre Varela, João Luís de
C~stro, José Pestana, Eduardo António dos Santos Pef.en'a? Octávio Câmara,
Edmundo
da Couceicão Lome!no, Flávio Aires de Froita
Albuq uerque, adido ao quadro, António Eduardo
Gonçalves Henriques,
miliciano,
~l
Rodrigues
Cohen, (I médico Carlos José Machado
tos.
'l'enentes: do qu dro da arma, Francisco Ernesto Machado, pelo pedir; do extinto regimento de infantaria n. 027,
.Armando Amaro de Freitas, Francisco
Aníbal Duarte
Soares. José Pinto Correia,
Joito Augusto
Correia de
<tdoU\'eia, Cristóvão Jaime de Ascensão, Manuel Carlos
~ Sousa, Jordão Luís Drumond de Castro (\ Abreu, Donllngos Cardoso, Henrique Ernesto Teixeira Moniz, Her:mano Zeferino dos Santos Conceição, Manuel de Faria,
Gregório de Paiva Cunha, João Isidoro da Silva .Alencastre, .Arnaldo Clem ntino Rodrigues de Sousa, adidos
a? quadro, José de Ascensão Pereira de Oliveira, JaCinto Sebastião Spinola e António Diniz Aiula, milicianos do quadro especial,
José )faria da Conceição Ma.
~do .Júnior, Américo Aldóuio do Meneses, António José
a Concei\rto Gomos o Artur de Brito Figueiroa,
e do
quadro auxiliar
dos serviços do artilharia,
David Gonçalvos Sumaros,
Alforcs milicianos:
do extinto regimento de infantaria
27, António José Vaz Ferreira do Sousa, Domingos
d.l1gusto dos Reis Costa o Manuel Nunes Farinha, e mó~co da 5.& companhia de saúdo António Félix Pita J
U1or.
Regimento de infantaria n.· 24
d Coronel do extinto regimento de infantaria D.O 26 Pe1'0 Serpa Afonso.
'renente-coronel
do extinto regimento
de infantaria
n.o 25 Alfredo Ilumborto
dos Anjos Câmara .
. Majores do extinto regimento de infantaria n. 026 Ca~I~~ro Amorim
oares de Alhergaria, Miguel de Almeida
Unl01' e médico miliciano Jacinto Botelho Arruda.
d Capi.tãe!:!: adido ao quadro, LUÍll T0ixeil'ü Baptista, e
aO c.·tlJlto regimento do infantaria n, o 2G, Inácio Carreiro
uspar Teixeira,
André Corsino Pacheco, António To-

:r

ú-
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más di' Aquino /I'avuros Júnior,
Gonc:alo Lobo Pereira
Caldus do Barros, Marnllll Moniz do Hcsondes, Rodrigo
Álvun·s Poroira, António do Sousa Rcsendcs, Luis Faria
e Maia Cunha, Lauróuio Cota Morais dos Reis, Joaquim
Montvlro Arrurla ; adido ao quadro, Jaimo Adelino César Gomes e módico miliciano Verlssimo de Freitas da
Silva.
Tvnentos : CIo extinto regimento
do infantaria n," 2G,
Henriq ue Leonardo da Sil va, Manuel Francisco de ),11'10
Júnior, Henrique
l{oad Frnzão,
João Pascal Machado
Benovides, José Joaquim do Sousa, .losé Cabral Júnior,
João Nunes, Armando Eduardo Pinto COlTC'ia, Francisco
da Costa, José Júlio Yil'ira,
~icolall da. Costa Pavão,
Manuel do Nascimonto Vieira, José de Sousa. Paz, .Iosó
'I'avares Neto Vaz do Rõgo, Franci sco Mota Carreiro da
Câmar-a, Constantino da Costa. Azevedo, Carlos do Rêgo
I'imontol,
Octávio
Bapt ista da Silva Lcmos ; adidos ao
quadro,
l\liguel de Almeida Júnior, Domingos Carvalho
e João Tnvaros Ferreira;
milicianos do quadro especial,
Manuel Rosa Cimbron de Faria O Maia, Jacinto da Silva
Pacheco, Luis Carlos ele Lacerda Nunes e Augusto Oli"eira da Cuuha ; do quadro auxiliar dos serviços doj artilharia, José Esteve!', o médicos milicianos Tomé Emílio Pires Ooclho o Raúl da Costa Benevides.
Alfpl'üs:
do extinto
rpg-imcllto do infuntnria
n.? :?G,
adido ao quadro, Antóllio Evnngl'lista
Rodrigues, e milicianos, Duarto Cabrnl Amorim da Cuuha, António Pacheco Correia <lo Anrlrado,
João l l ick liug Anglin, José
do Barcelos Muin e Joaquim do Frias Coutillho.
Regimento

Capitão
do quadro
Lucas, p010 pedir.
Batalhão

de infantarla

ua nrmn,

auido ao quadro,

do caçadores

TI'nouto do }'C'gimonto do infantaria
Pel'C'ira, pelo pedir.
Batalhão

TC'nento do qundro
de Abrou.
Batalhão

n.O 25

de caçadores

n.O 1

n.O 2 João Arruda
n.' 2

da arn1a Afonso Tayora
de caçadores

Jos6

Ferreira

n.· 3

ComanHante, O coroupl do l'f'gill1t'nto (lo infantaria
13, Artur Marques Sequeira, pelo p<,dir.

n.O
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N.· 1

Batalhão de caçadores n.· 4
Tenente do regimento do infantaria n." 4, António dos
Santos Cavaco, pelo pedir.
~lferes
do quadro auxiliar dos serviços do artilharia,
adIdo ao quadro, do regimento de infantaria n. o 4, JOSÓ
de Mendonça. Rita, pelo pedir.
Batalhão de caçadores n.· 5
Segundo comandante interino, o capitão de infantaria,
do quadro da arma, João Augusto Fontes Pereira de
Melo.
Os teaentes : miliciano do regimento de infantaria n. o
17, Antero Albano da Silva Cabral;
do batalhão de car:adores n.? 10, Afonso Eurico Ribeiro Casais e do qua·
dro da arma Manuel da Sil:a Madeira.
Batalhão de caçadores n.> 10
Mlljor de infantaria Ricardo Freire Ruas.
Capitães:
de infantaria,
Alexandre
Soares Ferreira
Loul'l'iro o Sérgio de Assunção Morais o Castro, o módicos milicianos do extinto regimento de infantaria n. o 35,
João de Oliveira Carvalho
e Miguel Marcelino Ferreira
de Moura.
'
Batalhão de caçadores n.· 12
,
Alferes do extinto 2.0 grupo de metralhadorae,
adido
a? quadro, António Pulos, e do quadro auxiliar dos serVIÇOS de artilharia
Valentim Rocha, pelo pedirem.
Batalhão de metralhadoras n.· 1
Comandante
interino,
o capitão do mesmo batalhão
Jaime Pereira Rodrigues Baptista.
Tenontes
do regimento
do infantaria
n. o 8 Luís do
Carmo dos Inocentes, pelo pedir, e do batalhão de ciclistas n.v 1, António de Almeida Abrantes.
Batalhão de ciclistas n.s 2
Ten<,nto do regimento do infantaria n." 22 Alnu'o
La Cruz Quesuda Mendes, pelo pedir.

de

Direoção da arma de artilharia
. Ten('ute do secretariado
militar Alberto
S ílva Leitão.

da.

'I'eringa

1." Hopar-t ição

A Capitão do artilharia,
no quadro da arma,
Ilg11sto de Furiu o Sousa de Vasconcelos
pedir.

Alexandre
e Sá, pelo
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Escola Prática de Artilha.ril\

Capitão do grupo de artilharia n." 24 Joaquim de Oliveira Leito, pelo pedir.
Tenente miliciano do regimento de artilharia n.? 8
Amadeu Beltrão Ferreira Viana, pelo pedir.
Quadro da arma de artilharia

Coronel do grupo de artilharia n. o 21 Francisco IIenriquo Xavier Pereira.
Regimento de artilharia n.· 4

Tenente do serviço de administração militar, do regimento de infantaria n. ° 7, João Lúcio da Silva Pereira,
pelo pedir.
Regimento de artilharia n.· 7

Major de artilharia, no quadro da arma, Abel de
Abreu do Soto Maior.
Tenentes do 1.0 batalhão de artilharia do costa Nuno
Álvaro Guedes Vaz e picador do grupo de artilharia
n.? 24, Eugénio Artur Candeias Pereira, pelo pedirem.
Regimento de artilharia n.· 8

Tenentes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
em disponibilidade, Manuel de Andrade Largo e miliciano de serviço de administração militar, UO regimento de
sapadores de caminhos de forro, Fernando Ramiro de
Seixas Maurity, pelo pedirem.
Grupo de artilharia de montanha n.· 1

Tenente do regimento de artilharia n.? 8 Luís de Magalhães Mendonça Pimentel.
Grupo de artilharia de montanha n.O2

Tenente miliciano de artilharia
Carvalho Júnior, pelo pedir.

Rodrigo Augusto de

Grupo de artilharia n.· 22

Capitão veterinário do regi monto de cavalaria n.? 7
J osó Maria de Miranda Pinto Portugal, pelo pedir.
Grupo de artilharia n.v 24

'I'ononto do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
António Joaquim de Oliveira Bandeja, peJo pedir.
Alferes picador do regimento de artilharia 0.0 7 Silvestre José Cardigos, pelo pedir.

•
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Bataria de artilharia. de defesa móvel n.> 1
Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
da f'xtinta bntaria n. ° 1 de artilharia
de montanha, Manuel Juliano.
Grupo de companhias de artilharia de costa
Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
d? regimento do infantaria
n.? 11, Josó Luis Nunes Júnior, pelo pedir.
Grupo de trem n.> 1
Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
António Isidro Serafim.
rren<'llto 40 quadro auxiliar dos serviços do artilharia,
<la Direcção
da Arma de Artilharia,
Júlio Moira de
Amorim, pelo pedir.
.
Direoção da arma de oavalaria.
do regimento
de cavalaria n." 8, Inácio
delra Risques Pereira.

9apitlto

Cal-

Regimento de cavala.ria D.O 3
Capitão do quadro da arma, Silvestre Teixeira,
ficando exonerado
de ajudante
do campo do comandante
da La brigada de cavalaria, pelo pedir.
Regimento de oavalaria D.O 11
Capitão do regimento de cavalaria n. o 7 Isidoro Branco
de Oliveira, pelo pedir.
T<'uente do regi~ento
de cavalaria
n." 10, adido ao
quadro, Manuel Guerreiro Mondinhos, por motivo disciplinar.
Alferes miliciano Carlos de Brissac Neves Ferreira.
Regimento de sapadores de caminhos de ferro
Tenente do serviço de administração
militar, do regimento de artilharia
n,o 4, Serafim Jacinto dos Santos,
pelo pedir.
Batalhão de pontonetrcs
G Capitão do bntalhão de automobilistas Manuol Augusto
omes, por motivo disciplinar.
2." oompanhia do trem automóvel
O Tenente
do infantaria,
do quadro da uma,
arroia de Figueiredo,
pelo pedir,

Manuel
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Brigada n.· 7 de caminhos de ferro
Alferes miliciano de reserva, da 2. a secção de reserva
de artilharia
de costa, António Gomes de Amorim de
Vasconcelos
Pórto.
Direoção da arma de aeronáutica
4·

Rep:trtição

Chefe, o capitão do quadro especial do serviço de administração
militar, chefe interino, Aníbal G nçalves da
Paixão.
Inep eoção da arma de aeronáutica
Inspector,
o tenente-coronel
da aeronáutica
Salvador
Alberto du Courtills Cifro, Duarte, ficando exonerado de
comandante
da esquadrilha
de aviação de treino e depósito.
Esquadrilha de aviação de treino e depósito
Comandante,
o major da aeronáutica
José Barbosa
dos Santos Leite, ficando exonerado de director do campo
internacional
de aterragem.
Piloto aviador, o tenente da aeronáutica Eduardo Lõbo
dos Santos Moreira.
Tenente do secretariado
militar António José Marques
Guimarães,
pelo pedir.
IS.' companhia de aaúde
Tenentes:
médicos milicianos do extinto 1.0 grapo de
.ompanhias
de saúdo, António Júlio Ferreira
de Carvalho, Joaquim
Emídio Xavier Machado de Almeida, An
tónio Domingos Gamíto, Francisco do Carmo Rodrigues
dos Santos,
Sertório Mónico Sena, Francisco da Mota
Cabral, Vasco Artur da Tôrre do Vale de Lacerda, Mário Reis de Figueiredo
Carmona, Jaime Augusto Pereira Correia, Diniz Arriarte Pedroso, Joaquim Gil de Almeida Robõlo, Luís António Farto Alves Barata, Nabor
Joaquim Rodrigues, Mário Rcig 'I'oixeira Bastos, Manuel
Cabral de Melo, João da Conceição Furtado, Rui Alberto Barbosa
Viana, Celestino Simões Henriques,
Filipe
Pereira Manso e Manuel N azaró Cordeiro Ferreira,
e cirurgiõos
dcntietas milicianos, do mosmo extinto grupo,
Domingos
António Por eira e Abel Sátiro do Oliveira
Jardim.
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N,· 1

do serviço de administração

militar

2," RepartIção

Chefe, o tenente-coronel
militar, da 1." Repartição,
Brito.

do serviço de administração
José Carlos' de Almeida e

3,· Repartição

Tenente
do grupo
pedir.

miliciano do serviço de administração
militar,
de trem n.? 3, Vasco Gonçalves Branco, pelo
4,' Repartição

Tenente do serviço de administração
militar, da 3.n Repartição da Dirpcc,:ão do Serviço de Administração
Militar, José de Almeida Amaral.
Arsenal

do Exército

Director
da fábrica de Barcarcna,
o coronel de artilharia, no quadro de comissões, Flórido Munhoz Bastos
da Fonseca.
Chefe da repartição técnica, o major de artilharia,
no
quadro elo comissões,
Fernando Pimontel da Mota Xlar-

ques.
Mnjoros : do
çalve:; Rocha,
ll:lidro Tavares
Capitão do
berto Sardinha

grupo de artilharia a cavalo, Artur Gone elo quadro da arma de artilharia,
João
Montano.
quadro da arma de artilharia
Múrio ALPereira Caolho.'
Escola MIlitar

Ajudante
do bibliotecário,
o capitão de infantaria do
quadro de comissões J o ão Centena de Sousa.
Tvneute do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
no quadro, José Bernardo Madeira.
Agência militar

Capitão do regimento de infantaria n. o 17 J onq uim Augusto de Carvalho Moniz, pelo pedir.
Jüri para avaliar as provas eapecíaía
pOsto de general, no corrente ano ,

de aptidão

para o

Presidl'nte,
general António Toixoira do Agniar.
Vogais: o quartel mestre genoral <lo exército o os generais Bernardo de Faria o Silva e Luis Manuel Agostinho Domingues,
e substituindo
o chefe do estado maior
do exército, o general Roberto da Cunha Baptista.
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Júri para avaliar as provas de aptidão para o pOsto de major d, s capitães do quadro do serviço do estado maior,
no corrente ano.

Presidente,
substituindo
o chefe do estado maior do
exército, o general António Teixeira do Aguiar.
Voguis : o quartel-uiestre
genornl do exército, o primeiro sub-chefe do ostido maior do exército, o subdirector dos serviços do exército (' o coronel do corpo do estado maior e os dois coronéis ou tenentes-coronéis
pertencoutcs h, arma do candidato e qll(~ façam parto do júri
para avaliar as provas especiais do aptidão para o posto
de major dos capitães das diversas armafl"'.
Júri p ara avaliar as provas especiais de aptf dão para o
pOsto de major dos capitães das diversas armas, no corrente ano

Presidente
substituindo
o chofo do estado maior do
exército, o general Ain ílcar de Castro Abreu o Motn ,
VO~:1i~ pf'rlllltnClltl'S, os coronéis, do COl"pOdo estudo
maior Aníbal Augusto ltumos do Mirandu ; de infantaria,
Juime Vaz; do 1\1'1 i11111 ria, Manuel de Fra nçn Dór.a ; do
cavalaria,
Domincos .\lI~l1~tO Alves da Costa Oliveira ;
de l'ng('nharia,
João Ba ptistn do Almeida Arez ,
Vogais eventuais. os coronéis,
do infantaria.
Ünsiruiro
Vitor do ROUl'a Tl'les; de at tilhurin,
.JOH{· Eduardo
v elojo ~Iarqll(,'-\, (1 de r-uvuluria, Carlos Luiselo (,odillh , e
o toncutc-corouel
de engenharia
Vasco tO}lC's do Xlcndonça.
Júri para avaliar as provas de apt.í dão p ra o pOsto de
major dos enps táes médíoo s, no correute ano.

Presi(lente, O coronel Ul~dico José l Ieuriquvs Bugalho.
Vogais, o corond do corpo do estado maior Carlos :\latias do Castro o os toneutce-coroucis
médicos
Adolfo
Cósn r Cid, :\Ianuel (; OIH,:al \"os de Carvalho o .\..fOllSO
HI>nri([ucs Botdho de Sá Teixeira.
Júri para avaliar as provas de aptidão para o pOeto de major dos oapitães veterinàrioR, no oorrente ano.

Pr0Hidcnte,
O ('oronnl
yntNiluírio José Alv('s Simões.
"Vogais, os tonputps·coronéis
wt('rinÍlrios
António Severino !la Piedado GU(lJTI.·iro e Josó :\lalluel !l(\ Barros
Júnior.
Vogal suplonto, o tenente-corom'l
vetorinário
::\1unucl
Brás Sl'rra.
Si'cr(.uírio,
sem ,"oto, o capitão do secretariado
militar José Salas.
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JÚ~i para avaliar as provas de aptidão para o pOsto de major dos oapitães do serviço de administra.ção mrltt ar, no
oorrente ano.

Presidente,
o coronel do serviço de admiuistracão
militar Francisco Augusto Henriques Segurado Achemann.
Vogais, os coronéis, do corpo do estado maior Forn~~do Augusto
Borges, e do sorviço do administração
mllltar João. Evangelista
da Costa Roxo, o os tr-nonresCoronéis do mesmo serviço A b -illard Armando do Mira
Saraiva e João Maria Penteado Pinto.
Vog-ais suplentes, o coronel do corpo do estado maior
Joaquim Artur dos Santos Machado e o tononte-corenel
do serviço de administração
militar Manuel Eduardo ~fartias.
o

Juri para avaliar as pr .vas de aptidão para o pOsto do major dos capitães
do seoretanado
mrltt.ar-, no corrente
ano.

Presidente, O coronel do corpo do estado maior José
Alherto da Silva Basto.
Vogais, o coronel do corpo do estado maior João de
SOusa Eiró, O os tencntes-coronóis.
de iufautnriu,
António do Barros Rodrigues, o do secretariado militar Mauuol do Xlatos o Francisco Faustino.
JUri para avaliar
B provas
de aptidão
m jor dos oapitues do quadro auxiliar
artIlhar a, no corrente ano,

para o pósto de
dos serv içus de

Presidcute. O coronel de nrtilhuria
José Eduardo Val(~o Xlurques.
Vogais, os eoronóis.
de nr-tilhntia Luís Pinto de Asc.ell~ftll Moreira, e do q uadro auxiliar dos serviços d0 arti harin Scb: stião António Leitão .Iúuior , e os tenentescorol6is de artilharia
Carl os \.lbcrto Ferreira Pinto Basto
e Alexnudre I Iorculano
Oarcia .
. Vogal sup lout«, O tenente-c rouel de artilharia, LuCIano José Cordeiro.
JÚ'C'iP 1'0. avaliar as provas de aptidão pura o pOsto de majo dos capitaes
do quadro auxtlrar dos serviços de engenharia, no corrente ano,

Presidonto, O coronel do ongeuhnria
João Baptista de
Almt>ida Arez.
Vogais, o coronel do quadro auxiliar dos SCl'ykos de
engenuariu. Joaquim . Gomes Maugénio,
e os tenentes-
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coronéis do eogpnharia
Inácio Manuel de Sonsa Freire
Pimo-rtel, Roberto
do Oliveira. Pinto e José dos Anjos.
Vogal suplento, o major de engenharia
Luís do Meneses Leal.
7.

o-

Ministério da Guerra -

Repartição do Gabinete

Declara-se
que cm reünião de 20 de Dezembro último
da Sociedade Portuguesa
da Cruz Vermelha foram eleitos 08 novos corpos gerentes
para o triénio de 19271929, cuja composição é a que segue:
Presidente, general Tomás António Garcia Rosado.
Vicc-prosidcutos,
Henrique
Josó Monteiro
de Mondonça, proprietário,
O Jon quim Bensaúdc,
banqueiro.
Secretários,
major equiparado
Afonso de Dornelas e
capitão equiparado
Luís Filipe de Freitas Andrade AIbuquerq 110 de Bottoncourt.
Vico-socrotúrios,
Jacinto de Andrado
Albuquerque
de
Bettencourt,
proprietário,
o alferes equiparado José 'I'eodoro dos Santos Formosinho
Sanches, módico.
'I'esoureiro,
Pedro Carlos Midosi Baúto, perito contabilista.
Vogais:
Almirante
Carlos Viegas Gago Coutinho.
Oonernis : Alfredo Ernesto
do Sá Cardoso, Belchior
J086 Mnchudo, Bornnrdo
d~~ Faria e Silva, Folisberto
Alvos Pedrosa, .João J01-\é Sinel do Cordes, José Pedro
de Lemos, José Rodrigues Lopes de Mendonça e Matos
e Roberto da Cunha Baptista.
Coronóis:
do corpo do estudo maior Luis Augusto
Ferreira
Martins e Fernando Augusto Freiria : de infantaria Artur Marques Sequeira e José Augusto Rodrigues,
do artilharia Francisco de Sales Ram08 da Costa, de ongonharia .Ioaqutm Augusto Lopes da Costa Teriaga e
módico Pompeu de Carvalho Mirabeau.
Tenentes coron6is: rio corpo do ostado maior António
Go rjão Couceiro de Albuquerque
e Henrique Pires Monteiro, do infantaria João Maria Ferroira do Amaral e de
cavularia
Alexandre de Vasconcelos
o Sá (Visconde de
Silvares).
Capitão-tenente
da administração
naval Carlos Pinto
Tusso de Figueiredo.
Majores médicos milicianos Francisco 'Maria Monteiro
Seia e José Augusto de Abreu.
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Primeiro tenente da administração
naval Carlos Joaquim da Luz.
Capitão médico miliciano Alfredo Tovar de Lemos.
António
Maria, da Silva, engenheiro;
Dr. José Bernardino Gonçalves Teixeira, director geral do Ministério
dos Negócios Estrangeiros;
Dr. José Maria Branco Gentil, médico e professor; D. Maria Antónía Ferreira Pinto,
propriotária ; Mallupl Francisco de Barros Lpitão e Carvalhosa (Viscollde de Santarém),
proprietário;
Dr. Ricardo Jorge, médico, professor e director geral de saúde
pública; Dr. Tomás de Melo Breyner, módico e professor.

8.o _ "ini~térioda Guerra- P Direcção Geral- P Rl'partição
a) Vt'ncimcntos
a que têm direito, desde 1 de Deu'mbro
de 192G, nos termos do despacho de 28 de Novembro do
0
mesmo ano, que manda aplicar o § 1.0 do artigo 6. da
lei n, o 888, de 1919, os oficiaís do secretariado
militar,
na situação do reserva, abaixo mencionados :
Coronel Alfredo Fernandes
de Abreu, 490605.
Coro.icl Aurélio Ponce Leão, [)0:3t511.
Coronel Gregório A ngusto de Sonsa ~lendonça, 476;$98.
Corouol Miguel 'Rodrigues Conteno, 415t580.
'I'euente-coronol
António Fcruan<l<'R, 302tS;d;).
Tenente-coronel
Eugénio António da Silva, 218686.
Major António Júlio BrIo de Almeida, 299671.
Capitão Eduardo Adolfo Jaimo Picaluga, 3251>59.
CapitãO António -Vitorino SOa1"r8, 20~tS01.
Capitão Guilherme de Sousa Mota, 17iM58.
Capituo Manuel Alexandre
Montês, 308643.
Capitão Manuel Rosado Peres, 194640.
.
Capitão Manuel Pedro, 332602.
Capitão Vitorino Simões, lb9óGO.
Capitüo Francisco Nicolau de Oliveira, 479M3, sendo)
venci monto do reserva, 311613, invalidoz , 40 por cento,
124b45 e 10 1'01' cento sõbre o total de 43b55.
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Diret~ão Geral- 2.& Repartição

a) Declara-se que é José Eduardo Reverendo da Concei C; 11.0o não Eduardo
Reverendo
da Conceição o alferes de artilharia
que foi colocado na Escola Prática da
Arma pela determinação
iuserta na Ordem do Exército
n. o 24, :3." série, do ano findo.
b) Declaru-se
que o tenente do quadro auxiliar dos
ser\'ir:08 de artilh aria Francisco Fonseca, que pela Ordem
elo Eaército 11 o 24, 2." série, do ano findo, foi colocado
na :1." Rf'gião Militar, pertencia ao grupo de trem n." 3
. e não ao grupo de trem n. o 5.
c) Declara-se
quaclro auxiliar

que é alferes e não tenente o oficial do
de artilharia Manuel de Matos, que pela
ONtem do Exército
u.? 24, ~.a série, do ano findo, foi
colocado no grupo do artilharia n." 21.

d) Declara-se que o cnpitão do artilharia António da
~osta Malheiro, promovido
a êste posto por decreto de
7 <lo Outubro de 19~B o nos termos elo decreto do 14
~e N ovembro de 1901, Ó inscr-ito na escala da sua arma
IIUt'diatamonte à esquerda do capitão António Maria Fernandes .
. e) Declara-se que o tenente do cavalnria Américo Jú~o da Silva Roborcdo d~ Sampaio o Melo, adido ao quada arma, por estar desempenhando
serviço dopent'llt? do Ministério
do Interior, na guarda nacional rePUblicana, passou cm 31 lhl Dezembro último a prestar
sorvi<;o dependente
do Ministório das Colónias, por ir
s~rvir em comissão oxtruordiuária
de serviço na provín~lll. do Cabo Verde,
nos termos do artigo 7.0 do decreto
d Q ~O de
ovem bro do 1914, como ajudante de campo
o respectÍ\o governador.

{O

4

T

d f) Drclara-se
que os oficiais colocados no regimento
/ C!walaria n. o 7 poln Ordem do Exército n. o 2-1, ~. 1\ sé10: do :31 do Dezembro
último, têm os nomes do Joam Baptista Belo de Carvalho o João José de Figueio Gaspar o não os do J01l.0 Baptista Belo do Carvao e João José de Figueiredo, tomo foi publicado.

;-1
lh

L ~) Declara se quo
UI!!.Amoreira

José Luís de Amorim e não José
o nomo do tenente do cavalaria a que se
é
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a alínea z) da determinação
13.a da Ordem do
Exército n. ° 24, 2. a série, do 31 de Dezembro último.

refere

li) Declara-se
qne é tenente e não alferes o oficial do
nome .Ioão Mendes Salgueiro,
que, por determinação
insorta na Ordem do Exército n. o 24, 2. a sério, do ano findo, foi transferido
do regimento de sapadores mineiros
n.? 1 para a D.a companhia do trem automóvel.
i) Doclaru-se q ue o coronel do serviço do administração militar
Francisco
Augusto
Heuri ques Sogurudo ~
Achemaun foi exonerado
de chefe da 2. a Repartição da
Direcção
do Serviço de Administração
Militar, em virtude do ter sido nomeado sub-director
da mesma Direcção, p-ila Ordem do Exército n.? 24, 2.a sério, do uno
findo.

j) Doclara-se que é considerado adido ao q uadro, nos
termos do § LOdo artigo 5.0 do decreto n. ° 7 :R:?3, do
23 de Novembro do 19::31, o do n.? 3.° do artigo GO.o do
decreto n." 1:3:017, do 2 do Agosto do ano findo, ficando
colocado na escala de acesso entre os touontes do serviço
de administração
militar Hermínio Ribeiro N ovos e Basílio Esteves, o tenente do mesmo serviço, da Escola Prát.cn de Administração
Militar, Joaquim
Boavida Salvado.
k) Declara-se q 110 foram colorados na 5. a Repartieão
da 2. a Direcção
Geral do Ministério
da Guerra o não na
4. a Repartiçãc
da mesma Direcçãn, como consta da Ordem do Eirército n. o 24, 2. a sério, do ano findo, os tenentes do serviço de adurinistração
militar Alexandre
Francisco Forreria e Josó Bento.
l) Declara-se

qno o capitão do serviço de administrada Cunha. Osório Pedroso e o tenente do lUOSUlO serviço Augusto de Magalhães Pires, colocados no quadro de comissões pola Ordem do Ecéràto
n. o 2-1" 2. a sério, do ano findo, passaram àquela aituação
em virtude do torem sido mandados
prestar serviço respecti vnmoute no Arsenal do Exército e na Manutenção
Militar.

ção militar Autónio

m) Declara se qno deve ser considerada
transferência
para o batalhão do caçadores

pelo pedir a
n,o 4 do te-
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nento do sorviço de administrnção
militar Hormon-gildo
Chayes de Paiva, inscrta na Ordem do Exército n.? 24,
2.a série, do ano findo.
n) Declara-se
qUE' na rectificação
de vencimentos feita
na Ordem do Exército n.? 10, 2." série, de 1926, ao tenente, reformado, J osó Nobre, está incluído um aumento
de 10 por cento sobre o soldo.

o) Declara-se
qne DO vencimento do tenente-coronel,
reformado,
Luciano Monteiro Pacheco, publicado na Ordem do Exército n.? lf), 2.:1 sério de 1U26, estilo incluidos dois aumentos do 10 por cento sõbro o soldo.
p) Vencimentos

que, nos termos da lei n." 1:668, de
de HI:34, competem aos oficiais em seguida mencionados colocados na situação de reserva:

9 de Setembro

Pela Ordem do Exército n," H\ 2." série, de 1\")26:
Capitão do infantaria
~[igu)l António da Silveira,
2il-!·~50, scndo : pensão de reserva, 175fP; lei n, ° 888,
17iljO;

lei n.? 1:332,

428.

Pela Ordem do Exército n.? 21, 2.:1 série, do H)2G:
Coronel do infantaria
João AI vos Peixoto
Jún ior,

401t52:3, soado: pe-nsão do

1"0801'\-a,
297 r>; 0,14 por conto,
11· ô4-; lei n. o 81'\8, 30:~86; lei n. o 1 :33:3, 61~72; do venciml'lIto total, 40t5 são pelo ~[iniHtório das Colónias,
srndo .\ngola a pro\ íncia cm que serviu, c 3(jl~~2 são
pelo Ministério da Guerra.
Tem dois aumentos de 10 por conto sobre o soldo.

Pela

Ordem do Eoéreit»

n.? 23, 2.& série, do 192G:

Cap irão de infantaria Alfredo Acácio Rodrignes Loureiro, :2(l:~;)37, sendo: pensão lle' r(,801'V3.,19Gb; 0,1-1, por
cento, ,$');); lei D.O 888, HMlij; lei n.? 1:332, 47t517.
Tem dois aumentos
do 10 por cento sôbrc o soldo.

(1) Y oucimeuto

q uo, nos termos do artigo 34.0 da 1('[

TI." 1:039, de 28 do Ago!'to do 19:.W, compete ao alfuros
do serviço de admiuistrnção
militar, separado
viço, Tito Vespasinno Bettoncourt,
506.

1-) Vencimentos
de Setembro

que, nos termos

do 1924, competem

do ser-

da 1(1Ín." 1:068, de 9
aos oficiais em seguida
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mencionados,
transferidos
para a situação de reforma
pela Ordem do Exército n." 23, 2.& série, do 192G:
Capitão Gabriel Maria de Barros Nápoles de Sousa
Homem, 112t$83, sondo : pensão de reforma, 10-itil~3;
0,14 por conto, 8aGO; do vencimento total, 30,$72 são
pelo Ministério das Colónias, sondo Moçambique a última província oude serviu, e 8:?tilll pelo Ministério da
GUlWl'I1.

Tem o 1.0 aumento do 10 por conto sobre o soldo.
Capitão Josó Júlio Serzodelo Coelho, 5:!~-i8, sendo:
pensão de reforma, 521$'27 e 0,14 por cento, 621.
Capitão João Henriques do Mesquita, 57;50J. scndo :
pensão do reforma, óGé81 o O,U por conto, ó~3.
Capitão Custódio Vicente, 197;$56, sondo: pensão de
reforma, 171;$87; 0,14 por conto, 11;$0(), e lei n.? 1::m2,
14~6:3; do vencimento total são, pelo Ministério dai! Colónias, 2G,sG5, sendo Angola a última província ondo
serviu, e 170b91 pelo Ministério da GU(\l·I'Il..
Tem o 1.0 aumento de 10 por conto sobre o soldo.
Capitão André Maria de Oliveira, 1f)\)~;~:3. sondo:
pensão de reforma, 1óG692 e 0,14 por cento, 2:41.
Tom o 1.0 aumento do 10 por couto sobro o sõldo,
Capitão Luís Alberto, 1üOlí-i-i, sondo : P('IlH: O do reforma, 1ô1694 e 0,14 por cento, &,)50; do vencimento total, 1-iCf>R Hão pelo . Iiuistério das Colónias e 1451586
pelo Ministério da Guerra.
Tem o 1.0 aumento UO 10 por ceuto sõhro o soldo.
Capitão Augusto da Silva, 1426:31, sondo: P(IIlHão de
reforma, 138tS(i3 e 0,14 Jlor conto, :361.>8; ÔO veucimonto
total, lf}·"08 são pelo Ministério dus Colónias ü 1~7 5:33
pelo Ministério da Guerrn.
Capitão J oão Baptiste Lopes, 154657, aendo : pensão
de reforma, 14(')f$!)(} e 0,14 por couto, 7,$ül; do vencimento total, 13653 sno pelo Miuilltório das Colónias o
14lb04 pelo MiQi~tério da Guerra.
Tem o 1.0 aumento de 10 por cento sóbre o s(lldo.
,) Rectificados, ao pu blicam os vencimentos II que têm
direito, dosdo 1 de Dezembro do 19:..>6, o. oficiais em
seguiria mencionados, na situução de reserva, nos tt'1'11I0'
do despucho ministerial d0 !!8 de Novembro dI' lH::!() quo
mandou uplicar ao!! r(,f(lridos oficiai!! aH vaut/lgl'lls ('Htaoelocidas pl~lo § LOdo urtigo 6. da 1('i n. o H88, de 1 ln9 :
Coronel Vítor Loopoldo .Machado du CllIl1llrll c Silva,
t)
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Coronel Artur Octávio do H('go Chagae, 43G;531.
C01'Oll01 João Luís Crisóstomo da Silva, 555,8Ü4.
Coron('l Eduardo Augusto de Sousa Sarmento, 476698.
Coronel Feruando Augusto do Carmo, 457~38.
Coronel Levi Adelino Adão, 3:!ltS30.
V Corouel António Corroia do Portocarrcro Teixeira de
asconcelos, 4:3~tS44.
Coronel Adolfo Calisto Alvos :\limoso, 489L~70.
Coronel José de Sousa Rosa Júnior, 4~163ã.
C01'ond Plínio Satúrio Braga Pires, 512~f>5.
Coronol Leopoldo Cãudidc Hodl'igu('s, f.>31Ó59.
Corouel Elias Augusto
da Iiocha Rodrigues
Bastos,
5 12tS55.
Coronel
Coronel

Jos6 Augusto de. Quadros, :38h~G9.
Auíbal Augusto Sanches de Sousa Miranda,

Coron(\l
Coronel

Césur Augusto
de Aluu-ida Varela, 47Gt537.
Frederico
Guilherme
Ferreira
do Sousa,

7 78631.

49 8tS88.

de ~fl\ndol.('a,
. 4571'521.
Paula Cabral, 50:!é-W.
gOrOllel Ileuriq ue Júlio Viana ltuas, 2J5;$()7.
orouel .To é :\laL'c .lino Carrilho,
~O~r513.
Co1'on(>1
Fernando
do 'ousa :\fagalhuf's, 510681.
C
01'un01 O uilhoriuo Carlos Oom. f)OO[i)ü.
COI'ouol -Iosuó do Olivt-iru Duque, f)8:M48.
goro1ll'1 :\faulll'l Goulart de ~Iedtliros, 3H4iíOl.
,01'011(11 José Fraueise» •'ico, 48n 04.
Corond l"r:mci:-;co Pereira Viana, 4ü:?,52t;.
g01'onel J~illle Augusto Vieiru da Hot:hll., 8101$()~.
Eduardo
Frederico Cuvuleiro Md(lllladlls,
50...
, rSorouel
9.)
Coronel
C
oronel

4'>...CO;~~el
7635.
~7&sI~nel
D.

Jos6 Correia

Francisco

(}fI

Frederico
Jorge

Ernesto

Artur

d

da

Almeida

Fonseca

Oliveira,

Luis de Sequeira,

g01'0I1(\1 ,João Baptista
Carmona e Silva, 5(i1;554.
Corolld Carlo8 J1 -urique da Silva ~Iaia Pinto, 410670.
C oron~l G lli!ll<lrmc de Cam P()~ Guuzllga, 4~7 635.
Coro11,,1 António Agostinho de ~lt\lo, 3r){jt5ü~.
C 01'Ollfll Prl'derico António L0l't'8, eoosos.
Coronel AlI~UHto
l\farillho F:lld.o Jos Sl1.l1tOH, 5Glt$54.
Mil' orolnal Manuel l,'reuerico (lo Hosúrio Santana de
Un( a, 44461)8.

Coronel

Eruesto

Augusto

da Ounha Ferraz,

497677.
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Josó Tril'tão ruís do Figueiredo,
475657.
Coronel Alfredo Baptista Coelho, 8G3ii40.
CorOtH'1 Guilherme António Potier do Lima, G07t5 8.
Coronel António Norton Marinho Fulcão, 498;50 .
Coronel Álvaro Nobre (Ia Veiga, 531,559.
Corol1111Artur Cé~1Ir MOlltpiro Guimarães, 497;5:33.
Corouol António G uedes Vi hoga s Quin bOIlCS de ~ra.tos Oubrnl, ó-!G 57.
CoronclAlf'rr-do
Vítor
oolho (I Oliveira,572
7.
COfolH'1 ~I6_'ilJlo AU~UHtO do Vasconcelos,
:37():41.
Coronel Alfredo Djulmo Martins de Azevedo, üü4:.05.
Coronel
Carlos .Iosó dos Santos e Silva J úuior,
57libf>2.
Coronel )InIlu 1 Lu(r; II mdos {i43~~9.
COl"ol1\'1 'I'ristão da Câmara I'estann , 511;);>1.
Cororn-l .Ionquim José Suloma Oare;: o, 47G· a7.
Corouel António Pedro LOpt'8 de . Icndonçn (I • Iatos,
62[);)ti7.
'I'1'llt nte-coronel
Luís Cfilldido do Albuquorquo
do
Amaral Cardoso, 277d)!).
Tenoute-corouel
Lourenço Caldeira
da Gama L bo
Caiola, lü4tS11.
'I'enontc-coronol
G ustavo Teci' chi Corr i
~ov ,
20G· 04.
Coronel

Tenente-corunel
'I'cuento-coronol

237($liO.
'1\ uonte cor

Munu ·1 d Oliveira Serrano, 241 10.
Pedro Francisco
~- vier do Brito,

Mnnuel Gonçalv (I 'I'avar
• :312,5! >.
E~tt·\, o Paulo Afon 0, :~27( !)7 .
• l.ijor .To: 0 ..\1\11 Pintu da 1'117.,17.4,542.
Major .Tos!" A h es Cabral Sucndu 1"1\) :!77 rS7~).
lInjol' Ernesto Henrique dos Santos I (.tana, :!14 ::iO.
• hjol'
.10. é 1\figut'I dp Olin'iru
l:lta t' 'ii\" , 2:W 14 .
• 1,1.10[, }i'1'!'UulIdo António Rl'hMo, :111 42.
:\lajM Tito!' ~tallu!'1 Oúnc:alyps COI lho, :l7~rSOO.
[,ljOl" .Tt)~(· AUglHitO \Tito!' dll QUl'iroz, H)~)· 8;-).
~r:lj()l' Autl'I'o .Ali 'usto ch Guma L ai, 2lf) 2
~hjol' Ecr(dio Augll to de ;-;;OUl>I1,!m:!r5.tr).
(',qlitilo .Ionquilll MurqlH' tia Sih'u, 20:l;555.
Capitão Autóllio I'I'rPlra, 27:3 08.
Capitão ,'ilvério do C:t!itro Abrlluchcs
{elo Borg
20~· ~~1.
011pi t!lo Jos6 ViCl'lltC\ (ln I'ii \"Il S na, 1 iD r) 1'aI' it o ..\ I fI' do dI' Rnu II Alui rado, Hj ,555.
Cnpitllo 'l'omús Cmllilo, l00r57ü.
11(,}

Touontc-coronol

j
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José Gomes Nortudas, 383b70.
António Antunes, ~f);F~7.
Cu pitão J úl io • une do Alnu-idu, 3Jf)i!17.
Capitao Joaquim José :\Iarqul's ~Iorf.'irn, 105687.
Capitão 11alltlpl Ah es do Almeida, 2:!9;S95.
Capitão Alberto
Correia Pinto de Figueiredo PimenCapitão
Capitão

T

tel, 1GO:0;3.
Capitão António Augusto Dias, 328:526.
Ca pitão Henrique
Carrusca,
Hi 76:33.
Capitão
Capitão
Capitão

24

António :\lend\'s da Silva, 2:30,600.
Jusé Lonrouço Alves de :\1011I'll, 285602.

Aurélio Belisário Carrnjola 'I'ravassos

Neves,

.)-l~).

AugI! to Murtln», 10f1f528.
Cl1pitao }[alluol Dias, 2iil 'UI;.
apitào 1~ ntónio ,J oaq li im Pereira, 304M8.
Capitito Alvaro :\Ipndes Abóbora, 2()0t~5;3.
Capitão José Joaquim do Almeida, 275ÓGO.
Capit, o :\[:1I1Ut I Luís, 203~~~;.L
'l'eueuto .\ I hino Ah:ps Tomá , 12 J :.)~)tL
'J'l'lIPll t
,J O~l' Luis da Coucoição Rihas, 2321: 82.
TI'nl'ntl' Frui cisco Gtll'U ~ Aruil, 1:3~)-44 .
Cupitão

..-as rectificações
supra ostt o incluídos os numontos
de lO 1'01' cento
11 .. o sôldo (~ /JPIll assim os venciDlnntos do~ po tos que já lho tiuhum sido atribuído.
t) Rectif

adl)~

q

p hlicam

os vencimentos,

no'! ter-

mo~ (la lt'i 11.° 1:fjfj8, (le ü (lo '"tI 11101'0 (~O Hl24, tl quo
t '111 rlirl'ito o olll'ial Iln ~itllaç. II do rOSl'1'\ n em Sl'gll i<lu
ll1rllCiollado, cm ~mb. tituie;ão dll~ (1'11' lhe foram arbitra
do' p 'la U,'dem do E.r6rcitu n,o 21, 2,& ~ério, dI' :>1 do
Dezf'lllhro último:
(apitao
(lo (~l\'alarin FranciRco
António Rocll'igl10~,
2~1 :m, s ndo: pt'lo :\1ini~tl~rio do IntuI'ior 20;5:l[) t' 1>1'10
Mllli~t<'rio da Gu 'rra 201t 0-4:i tl'ill dois aumontos
10
POI' (; 'litO sObr(\ o :;úldo.

ue

,II) H"ctifi('ac!fI, pnblic::H1C o H'nCim0nto,
nos termos d.a
11'1. n.O 1:(itI8, d U de SNl'lllbl'O
ele 1024, a. <jlll' tC'1Il ~h.
rllto O ofil'ial na ..itnnção de r('St'l'va PlD RPgllida m(lIlCIOllado, em substituiçl'lo do que 11111foi arbitrado
lwla Ordem rio E.rél'("/·'o n. o 1 , 2. & ~ ~ril', do ano fi Ildo :
Pai.; (1,· FigllPirl'do,
4nR,$0ü,
C01'OIH I .lo () 'fri~tào
5ea(Io: p 'n l.'\oU r0~01Tll, :l53; 0Ji 0,14 por cento, 1l;58Uj
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lei n.? 1:332, 73t$lt) ; do voncímonto tota132607 são polo
Mini-tério das Colónias, tendo sonido om Moçambiqu ,
39.)78 pelo Ministério das Finanças o 3()7~14 pelo
nistério da Gucrra ; tom :3 aumentos do 10 pOJ' conto
_
bro o sôldo ,

m-

v) Rectificados se publicam os vencimentos,
no termo
da lei n," 1:G(i8, dr n do Setembro do 10~4, a que tem
direito o oficinl na situncão
do rosorva
om HI'g"lIida
mencionado,
em substitureão
(los f(lH' lho foram arbitradOR p('111. Ordem do E.rél,(Oito n.? 24. 2," sério, do lD24 :
CorOlH'1 Augusto António do 1[(l('('do Pinto. 4n : l~,
sonrlo : polo Ministério das ('olúllins, 1GO,518j polo l\Iillistório do Interior,
3H,sm>; 1)(110~IilliHt('rio rias Finun 'as,
306;~0 o pelo Ministório da Guerra :.!ü8r$n9,
;):.) Roctificados so publicam
os voncirnentos nos termos do despncho lllioi~t('rial rio :?1 do .Iulho do 10:33,
quo manda incluir !lO cálculo dn pensão (I< reforma a
gratificaeão diforoncinl, d('Bdll a data do rpf( rido d('~pacho, nos oficiais 00 sitllu<;ito d reforma em seguida mcnciouados :
Coronel, F'rancisro Xavil'r do Cnrvnlho, 2()()~:lG,
'I'oncntc-coroncl
Ausolmo Cnstanhoiru,
24\1, no,
y) Rcctiflcados BO [iub licum oa \'rllcilllpntos no' t< 1"11108
J('i H,o 1:()(j8, d(1 Q ri,' SPt!'lIlhl'O (1\, Hl~4, n quI' tl'lll
dirpito o oficial llU Bitlla<:ilo dI) r,'f'Ol'llla (m <'gnida 1111'0'
cionado, (1m 8u!J:-;tituoi(:!to do~ qlH\ lho fo.oalll arhitrado
pp1 a Ordem do R.I'fl'(Oiio n, n lO, 2, ~ :'!(írio, rlp lO;?li:
ClI)litrio A~()Htillho Co('lho P(,ioooto (III osta :3,-10:02
sendo: 100,54;) polo M,tli~tél'io
da~ Colóllia!l () ~.iIl;·~)i
polo :Millistc'rio dn Guerra; tt1lll um aumento de 10 por
conto sObro o sôlJo,
da

z) Hedificndo EI> puhli('1l. o v0ncimrnto,
nos torm . dl\
lei n,O 1:(iG8, do n do Rot('Tllhro dr 1!):?4 a qnn t 'l1l dirt'ito o oficial na sitna<:fto dl' reSl'rvu 1'111sr~lIida lIwn.
cionn(lo, om flubstitu'içfio (lo CjlH' 11)(\ foi 111 bitr<ldo na ()rde1/! rio R.l'h'nto n,O ~4, :3,. SÓt'i(" <1031 (lo J)l'zPllIhro
do ano findo:
Coroo('l voterinário António A IIgnRto Barrncln~. nSO, :l,
8en(10: )HII1f1ftOd" r08l'1"\:t :34n, no, !('i H,O 8 "' :34, üa,
loi n, o 1 ::33:3 1956\)4.
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~) Dpcln.ra-~c que por decreto do Ministério das CoIÓnIaR (lo :?8 de Dezembro de 10:.W, inserto no Diãrio do
G?I,;PrIlO 11.° 30G, ~.q, serie, de 31 do mesmo mês e ano,
f?l condccora(!o com a medalha do ouro do serviços dis~Intos Ou relcvautcs no ultramnr,
o capitão miliciano de
lllfunta.l'in, Francisco ~Iartins de Oliveira Santos, porque,
tOI\(lo sido nomeado pelo Alto Comiss.irio da Colóuin de
~n?ola pura proceder a 11m iuquór ito sôbro o trabalho
lU~lJg0na, oriantnn
a sua accão com tanta intoligõncia,
Cl"lh~l:io p. patrioti mo, que conseguiu,
não se eximindo
a f'tlforr:os 0 percorrendo
interior da referidn colónia
por um largo pertodo do tempo, coligir uma valiosa do~Ul~1{),lltar:ã(), fIliO, por completo,
anula o vlllo~ ?Joral~ e
JUI'Il!t(,O da" ncusaçõos formuladas
contra fi adminístração
colol~ial portuguosn,
prestando,
assim, o citado oficial
um ltnpOl'tantf' P reluvantlssimo
serviço ao País c nomeadalOento :\ adrniniatração
da colónia de Angola.

°

b) Dccln.ra.sú que o coronel do corpo do estado maior
R'.duardo \ugll to do Azambuja ~fartins, que, pf'ln Ord em ria E:r:él'cito n." ~.J., :?u série, de 31 do Dezembro
do lU26, passou j, situação de adido, o foi por tvr sido
n?rneadO eh f (lo estado maior da província de Meçamb l(l,ue.
c) npclnra.!'!o que, nos termos do artir;o 14.0 do do~rpt() II." 1:!:Ui2, <1(':?t de Agosto (~c 1921l, o major do
lllfantnria .Jo~ó ~ligl1l'l Coelho Godinho
chegou à sua
altura para (lntrar no refljlPcth'o quadro.
.

J d} Duclara-st'

flue é Jólio Augusto Rodriguos d~Agniar
únlor
n11.0 Júlio Augullto ROflrigncR do Aglllar ocoron"l (10 qundro da arma do infantaria que foi coloeado
~o distrito d recrutamento
c rc.;crvn n.O 16 pC'la Ordem
o Exército n.O 24, 2. a sério, do ano findo.
(I

e) Dp('larn-st' quo «1 IVO S r considerario como colocado
no batal hão dl' caçn(lores n. o 11 e não no batal hão de
caçndorp!I n. o 12 como constll da Ordem do E.rército
n. o 24, '2. a sóri(l, 'do nno findo, o tenf'nto do quadro da
arma de infantaria
Joaquõm Delgado França.
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1

2'

pde

da detormiR{'rip, do
19..W, que' colocou no batalhão do cuçndoros n." l() o te'nonto DI iliciauo UO infantaria
J oão Maria Simões Pereira
do Brito.
nação

Doclura-so

N

insorta

quo fica HOIll efeito a parte

na Urdem do E.r'h'cíto n." 24,

~.a

g) Doclnra-so que fica sem oferto a colocução no grupo
do trem D." 3 do toueuto do qlla 11'0 ~11lxiliar dos 8el'\ ie: JS
de artilharia
António .Ioa (lIilll do Olivoira Bundeja, insorta na Ordem du E.I'él'cito n." 19, 3.a sério, do 30 11
Setembro do 192G.
h) Dl\('I<11'a se qlle Iica som erllito a colocação na ,). com ..
panhia de saúdo, do cnpitão módico miliciano
Frunci .co
Alves do Azevedo, publicada
na Ordem do Ex 'rcito 11.0
12, 2. a sórie, do 31 de Dezembro
do ano findo, Jlor
êsto oficial ter falecido.
i) Declnrn-sr,
qll0 dov ser con idorada
im «feito :1,
colocação na 4.'1 Hopnrticão da 4.11 Dirocç: o Gcrnl do
Ministl'l'io dn Guerra do tononto-corou.
I (lu corpo ti,
tudo tuaiur Jono All~ll"t() ('l'i~pi.J1ian() Soares
publicndu
na Ürden: do R.cércilu 11.° 1 !l, ~ .. (.rio, tI ;~) cip 't.t 'lllbro do allO finclo, pOI' ::lll tll1' l'llCOldl\lciuo qUL o l'l.j"l'ido
oficial 80 ene<)lltrnva na ror 'l'ida ll.Ltu nn situai:, I) !(I adido
]>01' tl'l' Hiclo roqlliHitaclo
pa.ra UIlI,L ('omi:s:, o ti
'1'\'[< o
dopolHltmt(\ do Milli~túl'io das 'OIÚllill~ dl'Hdll ;11 d. J).:zembro dll tHtn. 1':Htll (Iodar:ll:; o {. cOllsidl'!'llc!a I r to
dOM
o:; l'f(·ito~ ('omo tt'lIdo sido pllhlicad,~ lia O,.de /! do
E.l'(;,.d{o
n." ~4, .2.1L s{'dl', do ;H do D"7.~llllll·O do uno.
findo.
(I

•

L

j) Dl'c1am Sl' <]uo o tl'nl'lltll d,l illfltntnt'ia l' 1I1"co I .tgolH'l'to Bal'l'oso Ti(')'uo n1'\o é adido ao <ju:t(lro <lu 11
arma,
eOl1lO }lOl' lnJlHo COll:-ita da dptormillll<:, O in'
l't:l n
01'(11'111do l~'./'hcito n.O :31, !3.1l s('I·il. <lo lUiG, <JII o ('
lo('ou llO batalh; o de ca<;lldUI'l::l 11.° 8.
k) Dt'('I" I',Hl(1 qllo fl(,1I S(lm ofpito a partl (lu c!, t 1'1 i·
nnçHO ill"(,rla 1111 O/'dell/ do 1~'.T'hcifu lJ.U 24,:.!.
('1 i , d
10:!(j, qno ('olo('oll
!lO IlIltllh,
o de t'l\<:ll<lor S 11.0 :-: o t
nClltt' (lo c]lwdro auxiliar
dus HOl'\'i<;os d< lll'tilha! in .10 fi

de Oli\'eil':l.
1) J)ucl:tra·so q llO

fil'tt

M Jll

r ito

fi

p1Irh' da ti .t 'rmi·
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nação insorta na Ordem do Erérciio
n.? 2+, 2.:1 série,
do uno findo, <] no colocou no hatulhão do caçadores n. °
10 o capitão,
adido ao quadro, Francisco Simões dos
Santos.

m) Doclnru-sc

quo é Alberto Crueho do Almeida o não
de Almeida o nome do tenente do inqUl' Jlor d0tl'rmina(:ào inaorta na Ordem do Etcérn.? 24, 2.n série, do ano findo, foi colocado no bata-

A1fn'do
f~lltari.t
CIto

Crucho

lhão do caçadores

n." 10.

'

n) Dcclarn so que no Boletim Militar das rolónia8 n."
~1, 00 10 de .Toycmbro (lo ano findo, consta CJUI' O major pllôto nviudor LUÍH Carlos da Cunha o Almoidu doSOlllp nhou lia província de Angola, sondo então capitão,
o l'ar~o do chefe do' S 'J"\'i<;os do uviação, com a maior
pron('il\ncia
I' de hrilhanto maneira, tendo .ludo provas
do altas qualidades de chefe li do profis~ional no desr-mpcnho dI' sa difícil missão, ( (10 superiores q ualiúudes
morais como cidadão e funcionário público.

o) I) -clarn-s

quo tendo sido agraciado

pr-lo Govõrno

s com o grnu UI, cavaleiro da Legião d,' 110111':1. O
major (l:t a.('rouáutic3. Ju:{' JfllllUlll Surmeuto do Beires,
ó-llu- permitido
aceitar aq u<'lu. mercê e USllr tLK rCf;pccti.

frunc

VilS

iusíguias.

p) J)0clara so que tf'nuo sÍtlo condoem'ado p010 00frnn ·-,s. por intcl'Illédio
do Alto Comissúl'io da
França
nu ludo·
hilla, ('0111o ~ran cio e:t\':tlf'jl'o 111\01'dPlll 110 Hl i do Cambollgf', o mnjor da fi(\rou:1uticll .rM6
?\!anllcl Sarmento
de Bpirt'll, é-lho p( I'lllititlo aceitar
ll.(jlle!a mo,e' o usar as rl'. p ctinls insígnias.

\'('I'no

quo o d<:,croto quo pnsson ii. ~itna<:lto do
o coron ,1 do (n'lço tIll admini.str:wi1.o militer
Franci,,<,o \lIl:ulo da Sih'll Sampaio, pllhlicad~ na Ordem
do E.l·éreito 11.° :?4, 2.:1 ~('l'il', do unO findo, é 00 31. de
l)0;Wllthro último, c nll0 do ~4 do mesmo 1l1(·S.
II) D('clllra·~e

re!l('f\'a

r) J) \('1I\ra-f'o quo C}H'gOll:\
na altnrn. para nntrn
r(lsp0l'ti\'o qllnliro O Í('npnto ,lo ~ccretllriado militnr,
disp 11 ibil itlnrl , Aníbal }<'nlci'lo.

.~) V0neim ntos quo

110S

t'rrnos

da loi

D.O

!lO
cm

1:GG8, de 9
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do Setembro
mencionados,

do 1024, competem aos oficiais m seguida
trunsteridos
para a situação do rc serva :

N.o 1

2.' Série

Pela Ordem do Exército n. o 10, 2. sério, <lo ano fi udo:
R

Capitão do infantaria António Bernardo do r"ig-lll'ircdo,
15M 78 j sendo : pensão de reforma, 138603; 0,14 por
cento, 8~34; loi n. ° 888) 8~tn.
Pela Ordem do Eeérelto li,a 23, 2,a séri , do ano findo:
Coronel de infantaria António Juatino Ramos, 34:18,
sondo : pensão d" reservn, 281!Hü; lei ll,O 8 8, 2 : 11 ;
lei D,O 1:B32, a:3t$73, Tem dois aumentos do 10 POlO
cento sObro o sOldo,
Peln prosontc

Ordem do Eo-ército :

Coronel ele inínntaria
V('rgílio Aurélio TIt'nriquc'
do
Santos, 480t3:34, sondo: pousuo dI 1'(ISl'I'\'U, ;~:?li,70; n,14
por cento, ~6:10; lpi u, o 8K8, ~t?tSDO; lPi II," 1::1:12,
118l\.J.4, Tom dois auiueutcs
de 10 por c -nto sôbre o
sôldo,
Coronel do infantarin, Henrique Ribeiro de Almeida,
57\): 91. scndo : pensão d(1 l't·St·['\'<t, :121i:70; 0,1 ~ por
cento, [>\)·Dl; loi n." ~~8, :~~r~tjli; lei 1I,1l1::3:1~, 1~)-!.1i4;
do vencimento
total ~(i~Ji8U ~fi() pelo :\1ini l('I'j() da
o.
lónias, soudo MO<,:ILrudiqllt' a últimu pruvlucia
PlIl qlh' ' 1'viu o :n 1M 1 pt'lo ~filli tério .lu (; II na, 'rem doi aumentos dll 10 por cento slibl'o o sôldn.
Tenento-corouel de infuuturi41 :\I:lI11H,1 Antônio \TI'it'H,
f>70;)l[); s('IHlo: pt'nsão (ln rl'~l'rVn, 270, ; O,IJ por "('l1to,
ô5t):HI; lei !l,0088, :l:3,.';):3; Il'i n," 1::I:I:?, 2(11 2:3· do
vOIleillll'llto total :n:Mno ~:lo 1'1'10 .Iilllstúrio das l'olúni8f1, sentlo An~ola u última 1)J'ovlndll. ('!li qun .l'l'\·iu, e
200,5;);) pplo l\linistl'rio dn (;uerl'a, 'l'tHIl tloi! aumentos
de 10 por cento sObre o sIdo,

t) V (lncimt1uto
C(IJ~,
nos t('rmos da lf'i n, o 1 :(i() , cl
{) d(l Setembro do ln~4, ('Olllpt1t( II! tiO otiei/I <'III ('r.uid:~
IDellcionado, transfl rido pum 11 tiitulI<,:!to d!l l't,fOl'IIl't:
I\'la
findo:

O/'dem elo E,rército

n,U

19, 2,'

í·)'j"

do fino

'l'onf'nto do infantnrill. .João ('risóRtomo T"i (ira 1n.
llll'iro, 4[>t)70, :1 ndo: )H,'IIS.lo c!n )'(lfol'lIln, .t.): ,;); 0,1
por ('('IItI., 6:35: t ID UIll num uto d 10 por cento ôbr
O soldo.

2.' Sério
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N.o 1

1.l) Y 'ncimonto
que> nos termos da lei 11.° 1:GG8, do 9
do S~tt'lllbro UP 1V:?-i, compete ao oficial cm seguida
mencIOnado, que foi, opurudo do scrviço :
Pela Ordem do Erército

11° 2~,

~.3

série, do ano findo:

TCLH'nte de infantaria Joaquim Muuu-l, 121b4G. sondo:
pen~~o (lo reforma, l:?O~-!f): 0,14 por couto, 1:)01; do
vent·.Il~lf'llto total
·):38!', ti pelo Miuistório das Colóuias
o 1 l;3·)08 pelo ~linist{'rio (Ia Guerra. Tem um aumento
de 10 por couto sõbre o soldo.
V) Rl1Ctificlldús, se publicum
os vencimontos
nos termo d,a lei 11. 1:ü08, <lo f) de S .tombro de 19:34, a que
tem direito o oficial na si Iuaçiio do reforma cm soguida
menciollado em suhstituição
do>! fi 110 lhe foram arbitrndos pela Urdem do E.rército n." :!4, ~.a sórie, do 1924:
0

Capit: o 'I'ibúrcio
('sar de Campos Beltrão, 371633 j
tem sOldo de major e dois aumentos do 10 por couto sõbr(' o . ôldo.
d ó:e) Rectifieu(lo>i

SI!

puhlicnm

os voucimr-ntos,

nos termos

o de 'r<'to n. 10:0\)9, de 17 de Sotr-uihro di' 1!1~4,a que
tom dir. itu o oficial nu si tuac,:ito do reforma em BC'guida
~enciona,lú,
em :uh!'titllll:!1.0 dos <{UU lhe foram arbitrao: pela Ordem do J..;,Lt:' cito n.' 8, ~ .• série, do 1925:

Capitllo Francisco aa.\. "el n ito Poroira oures, 7:?06+7j
A~.n,~o: 1!1'lltlàO dI' refol'lll:t," :~(i:>rS88,da fi nnl H1f540 pelo
G IU,1:~('~IO da' Colónias
.~~. ~< Jll'lo ~Ijlli tório da
lIe II a, 80 por
Cl'nto !lI' III \'altduíI, 2Ul,)10, lJ 10 por
cento II ,l>rl' u total, ü;);. 40. 'l'i'Ill doi .. UllllH.!Utos de 10
POI' cpnto sõl>ro o sôldo.
b li) \T encimentos

a qUl' ti"1ll dirl'ito

Msde

1 00 Dúzem-

bl'o (]p 19:'?tl, !lO:>termos do dl''1pncho (]e 28 do Novem1 ~o último. l)U' lllnnda aplil':tr o § 1.0 do artigo G.o da
derl lI:u 8 .. ' clt 101H, '?" o1iei:.is dI' ('ng~'nharia.<, do quao ,\ lI.-dlar dos S 'l'nc:os d onglllllwJ'ltl., na sItuação de
rl.!~er"a
• ,

\.

(lJlIlL'O

.

Ull'IIt'IOIHII

ios:

'oronol .João ~Iarin de .\guiar, 47[>692, ti l!Clo: 118652
la)elo ~l;lli~t()rio da~ Colónia' \ i357/} 10 pl'lú ~lillistério da
Uena.
Corolwl

J 0:s6 ~Illria Sou a Horta o Costa, 450~07,
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sondo: 1 i3bG8 pelo Ministério das Colónias o ~'j(\. 39
polo Millistério da Guerra.
COl'o11ll1A mável (1 ranger, f)~-J.,5~1, sendo : :?48i501 pulo
Ministério
das Colónias, lOM:38 pelo Ministério (lo Comércio o 170:S8~ pelo :\Iinistól'Ív da Guerra.
Coronel JOli.O Pedro Peixoto da Silva o Bourbou,

336670.
Coronel

António

Gonçalvos Silva e Cunha, :30(j· 09.
Campos l·\·rn·ira Lima, :H~f)i.i,
001'0[\(11 Fruncisco
Pala, Azorcdo, 4:?-P,;)j, M ndo:
238,.511 pelo Miuistéeio
(la Instrução c 18lj,)-!O pelo :'IIinistério du Guorru.
Coronel Joaquim
Augusto
Lopes
Costa rl\.riaga,
391~H\),
Üorouel Carlos Homn Machudo do Faria e :\Iaia,
G4Gt)(i~, senrlo : W-,iiti:3 pelo :\Iini;;tl\l'i da!l Colónia: e
490~..,D9 p"lo )Iinistério da UUl'IT<I.
Cor-onel .los\1 .Jouquhu p(lrf's, 4(;:3i;:?;~, sondo : lOS· ti:.?
pelo MinisVrio das ('vlúllias o 3jMtH 1010 :\[ini. tório diL
Guerra.
Coroucl
1\'11\,0 António
.\I\'urPH,
41:l';-)),
scndo :
157:7fj pl'!O ;"[illi~tMio (laH (,()16!1ia~, 8· 7;) pelo j ir istório dos .Tt'g6cio~ E:itallglliros t:l 217,; J;) pelo Hini:! lr:)
tia G 11('ITôt,
Coronol João Angll!'Jto Veil'H <la Cunha, 410: .?!!, s n o:
4-t.t$Hi pelo \tini"'t{'rio dus
'olónins II :n;) o) II 1 • Iinistório (Ia (Iuerra.
Coronel 1'~lIl;l\nio 111ndido O: Mio, 37;): 7,
mdo :
5;)~i!) (wlo :\tilli~t"rio d:1S 'ulóniatl O :31\)·:!H pl'lo tini·
tório da (t 11t'r 1'It.
CorollPI LlIIR Augusto LdUto, -t.n, ;)RH.
Coroo!'l .To.(\ }toma Machado F:lrltt' laia. 41tl ô:1,
8l'ndo: ~ti· :~8 Pl'lo ~Jini. tt"rio das ('olónia l :WO 2:) pdo
Minitltério li l Ou(\rra.
Co ro Ild .To, ó JI li ria V 1l.!I(,()II cl'los ( ,':i 4~:l 20
ndo :
1~7 til IltIlo ~[jlliMt('rio das 'OIÚllill o :>0;) • n lo fi·
niHtÓl'io !l.1 TlH'rra,
CorolH I
hino .To!lú Hodri"uolI .JÚnior,
.1.611.
oroll<'l lIlllriqllo
"qnr.
ih a Hill' .honll.
o t.l,
7 :1·~81, twndo: :3;>(lr ;>1 Illllo .. tini. t('rio dn
'ol6ni
387t,;30 1'('10 Ministório da Uu('rr I.
Coroll ••l Fr: Il\'i~('() Onr}l:aln'~, t).)O.ll~;>, l'ud : 2'
pelo ~tilli.tório dllS 'ulúuill
(' :l84h.4 p 10 filli t ri
Coronel Manuel

iI

OUPrI'u.

Coronel

ApoliUlh'io Cha"lt

,

H3
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-====-=====~
Coronel José Guedes Vilhegas
Quinhoncs
(10 Matos
C.abl'ul, 41.F~2, sendo lli7b(i4 pelo Mlnistório das 0016DIas e 2-1,{)t5:)~ pelo Ministório da Guerra.
Coronel Arnaldo Augusto
Sousa Queiroz,
f):3()1l04,
S0!H!O: 17\3';;\)1 pelo )filli~t('rio da ~lal'inha c 3-17t>03 pelo
Ml1list('rio (1:1 Ou -r ra.
Coruu'\l Munuel Jo é Vi{'ira Itih 'iro, 476638.
Corouol Abel Augu-<to 1>ia'\ U rbano, 40:31:81.
Coronel José A lcx.md re 'I'ravussoa,
ó:HMiO.
Coronel Artur Teixeira Bastos, 471ó'J~, serulo : 224111ó
pelo Ministério do 1111('['ior, 11~·>[)7 pelo Mínistério da
Instru~a() o 1~3~>.'~Oppl!) MlIlistt"rio da Guerra.
Coronel António Cnrloi A~lludo Loote Taval'os,f>03tS37.
Coronol Fr xlerico Oorn , r>fllil.~;)[), sondo : 20t>O~ pelo
~~ini.tt"rio (las Colónias, 1nti~81 pelo :\linistt'l'io do Iuto.1'l~]'? lH;).,,~) pelo :\linist('l'io
da Instrução o ~44:64:B pelo
Mtnl:t{'riu da G uerr a.

Coronel Delfim Emílio 11ir, udu Monteiro,
GOR635,
sondo : 2~.J:.t571 pelo Ministério
das Colónias e 383~84

pelo :\Iilli~tí'rio da Guerru.
CIIJ'úllO) João
},erreiru Cravolro
Lopes de Oliveira,
3 ü{ 1i, sendo : Hl;'HO ptlo Ministério
do Iutorior o
3(iG;:n pvlo Mini tório da Guerru.
001'01]('1 Alfredo
Augusto l'o roira, :l39~J;),
Coronel José Fraucis co .' unes LOPl'S, :3f>ü;506,
Corou-I
António .Ioaqum
(lo Brito Magro, :371518,
se:Hlo: ;)4:,'11 pelo ~rilli tório das Colónias c 317 iiG7 pelo
~IlJli~t{'ri() da Ounrra.
rl'pn nt("COl'on \) GIli1hrrme
Maria Uo(lrigul's
Belo,

17\1·~7().
Major Lní" OOllzaga Vu:.'. Vitória,
24:7641, sl'nclo:
5~~~() pp)!) :\Iinist,"l'io das 'olõnias c 180;521 l' ,lo 1\1im. t{'l'io da Ou 'rra.
Major
'urJos .Joico Din[;;, 10.1· 75.
Capitfi.o .Torto Soar s Branco, lf)O:$i2,

Capitao António Lucas Pinto, 2O·!tSõó.
Capitn.o José 001111':5, 2:.!U,Q7,
Capitão Jo"ó Oaotano Mazziotti ~tllema Garr,:ão, 393~08.
António
.\in·~ (tl Silva, :nOt)(i7,
sondo:
apitl
li)~)' 00 p(llo ~li istério das Colónias o 111 . G7 polo Minist "rio <ln lluorra.
l)

z) Y(\nl'imentos 11 qu tOm dirt~ito dcsdo 1 do J)o?,C')Uhro
do 1!1~() os ofieiai om srglli(!n lllencionl~do~, nl\ situlI(:i'I.o
de re:l'l'\'a, nos tormos do dt'spacho minish'rinl do 28 do
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NOV01llhro do mesmo ano, quCl mandn aplicar aos rcforidos oficiais as vnntugens ostnbvlocidas
pelo § 1.0 do artigo G,O da l('i n." 888, do Un0:
Coronel ~blluol ~Illl'Ía Co('lhn, :W~I ,8:!, sondo: pelo
Ministério da Guerra ~l-l::lr>\)~)o pelo ',fullstério das Colónia .. HirSH7.
Coronel
Carlos Alberto
Viç'o,;o :\lay, ..j.7Oi 12,
00 1'0 ncl Honriquo
'faria
Cüncio Penha
'toutinho,
52~t$07, sondo: 1)(110 ~finjst{'rio (la GU(IITIt :H:F ..j.(i, pelo
Ministl'rio do Interior 7:B8~) c pelo • Iinistério das Colónias 7liMifi,
Corolwll\n:i01mo
Augusto ('uplho dl' Carvalho, ;~78··':-)O,
sondo: pulo Ministério d:t Ou 'l'I'a :W06(j t l' polo 2\1111 i, tério das Colónias 17t587,
Coronel .ro~ci IIigino Amado da unha, ;111-5 ;),
Coronel ~ arciso Leopoldo Ill'llri (]IIl'S Sl'gnrado
\chemail, 4:2:2r5:W, sumlo : Iwlo :\lillistt"l'io da Guerrn :.!~)1;.;3;3
o pelo ~lillist\'l'io
das Colónias 170,Sm,
Coroucl .Jo<\o VlIloso Leotc, :~:>:2,)ti.!, r-ndo : pulo ~finistério (Ia Guorrn 301;; ~d o [1('10 ~lini~tó1'io das FiuunçaR [)ll.il:3,
Coronel Fruncisco All;';IlfÜO d;l CORta. Inrtins, 311 ;t
Coronel
António U uulburto
da Fon~I'l·(t Antun
347f5:~3,
CorollPl António 'I'ihúrcio Pinto Carnoiro
do Vn concolos, ;\;):?6(iH, ~()Ilclo: jll'lo :\Iilli"tl\l'in da Ollt\rrn H:.?) H
o J!Plo ~I iII iRt(-l'io dll.~ Finall~as :l~: :.?iJ,
COl'olwl Jt'ilipn Augusto Vi,·ira dn ,. (HI I CO, 4~, ,(i~)
sendo: 1)('10 ~1illi'lt<"I'io (!;t Ou!'!'!':! ..j.:.l:? ~l, 1'(110 ~lllli>it/
rio (lns Colólliu~ :.!~),[J\) II pl'lo .Iinist{·l'io
da' l· 11l:Ul~a,

10,:(;;),
OOl'ollC'l 1<'runci~co \faria. PlIlto (Ia RO('ha, !l!)f) -t)r),
Co1'ol1l'l Edllardo CaHs:t!l~:l .\Ivarps
Pl'rl'il':l
fJfi(i :17,
sondo: 1)(110)tin i:-;tc'\1'ioda (1lIl'I'l';tiG:3,\;l:l
o I't\lo \1 ini tério (la!' Colónilll'l 1 t:!·)(}4,
o1'Olwl .Tnilo "itol'ino (la F(m~l'ca, !G:){I:\~, s ndo:
p<,lo \tini!lt(\rio
(la Oll'I'l'LI lD:l, ~~
I>pIo ~filli tl'·riO do
lntllriol' 7:'?,sO..j.,
loroopl .Jo"Ó 1f'Í"tinno BI-:\zit I, :m2, ()4_
01'01)(11 Virill.to Hihllil'O dI' 1.l'1I1O , :n ll.d 1, l'IHlo:
pt'Io \linist{Irio
11:\ (-11ItlrJ'IL ;l3:3·\i:.? p lo \tini tório (la.
Finll11<;:lR :l71\~n_
orolll'1 ('uJ'lns Albprto FpI'I'(lim (la
.) 1').1,
o t')II,.) ~
ii ndo:
Ill'Io Mini",tí'l'io (b QU(Il'l'a :l j t·
[ll'lo ;\lillitório d~t, Colúllia 18i~O..t

.
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CoronPl Mauuel de St'fjHl Blllcão, 248604.
Coronel Francisco do.' Santos 'alado, 5~56"0, sendo:
pelo i\1ini~t{'rio da G uorra ~Q:.?.:5()1 e pelo Ministério
das
Colónias ~3:F
Coronel Artur Torcato de Mourn Coutinho de Almeida.
do E~a, 40(i$19
rendo : pelo Ministério
da Guerra
37G::m e pelo ~IiIlislério das Colónias 2!)~8().
Coronel
\ugusto .\1\'\'8 da Fonseca, 3DIi/):n, sendo:
p<'lo ~linist{lrio da Guer r: 37;);)n4 o pelo ~liJli:·Mrio das

ln.

Oolónias

~O;43.

90roncl
..81·:?".
C)

João

.
de

~Il)núsos

Sonsa.

o Albuquerque,

COJ'olH'1 Fernando
da Cun la Macedo, 3:?7·Q 0, scndo :
polo ~liTlist{'rio da Guerru :?;).l-);>n, pelo Miuistér!» das
Culúllias 4:h44,
pelo Miuistério
do Interior
1ú{,80 e
pelo :\liujstério da' Finuucas 1:3:)27.
CorollPI Manuel Jo l~ dI' Passo~ Rihoiro, 494:SóO.
Corol\('1 Jonquim Freire RIl')!', 401:>25.
COJ'ol\('l
CorollPl

;)74·~22.
irn da 'ih'a Xegrllo, :31U~3.
COI'O!llI .Iusú Bornardino de ,'011 sa HOllWIlO,
~1 :!b~6.
('01'011('1 l It-nriquo
Curlo
Guedes Qllinhonos d(1 I'ortllgal da
ilveiru,
:180· 47, '('udo: pelo :\Iini,.;t{·rio da
Guprr:t :?0;)· 14, pelo .11I1i~tt"ri() das Colónias 57'143 O
pelo :\Iinistl'l'io
das FinHllçu:-;, ~7, 88.
Coroucl Carlos Ivo de Sá Fr-rrr-iru,
:l8\)·)10, sonrlo :
ppll~ ~Iillistllrio
da Gllt'J'1'l 1!l;1·)7;~, pelo ~lilli,trl'jo
(las
OOIOll1l1S
H:i;~.21 o 1ll'lo Minigtério
<lo I nt--riur 12·\25.
('OI'OIlI'! Cündido
.c\h :1:"0 da (,lIl1:na, i374;):!~.
C(,rollo\
.l\\fr '110 Vidra
11.,\llll' itlll (';11'<1080, :>Olr5(iO.
COl'O 111'1 .Toão Ill\ Sou a T:t\'a!'l'>', ;~ )1.'liO
COJ'()JI('1 .J o é F'null'i",('() da (; ral,':l, 37 4D~2.
COJ'oIlPl ,Jo~é 5i11l1'l1' C':ulunll (;OJlçal\,('H,
447605,
s~ncl(): p"10 :\lillistt"rio
(la Ouprm 2H8ôDil, pl'lu :\lilliHténo (ln" Culónja:<
B ;. :30 I' [11'10 :\IiJJi~tl'rio das Fiu:wr;as

127.

Francisco
Joaquim

C;UIllP~,

PI'I'

m.

.C~)J'nll 1

111111 t('rio

.José Aup:u. to C'IJ'(lo;;o, 3~)1t5, -';1'11110: pelo
da GIIl'rl'fI. ~4~>' IjO o lH·lu :\linistério das Fi-

nanc::ts 10~)· 40.
Coronpl
BorunJ'(lino Undrigup 1'1'1'( il'u Júnior, :!R:V15.
, (;orollPI
,'aime \llgll tn (.()Il11'\S 110 .. asciJllouto
\Yalldlnrtou, :3:ili 11, ,IIHlo 1'1'10 :\J:llil'\lI"l'io da ()UOITtL ~70h08
o Jll'lo JIlJ1i~t,"ri() da (olt,"ia
R(itS():~.
II !'Oll l'] l\lhiuo
J08
Sanl0,. PI'I'(·il'.. Lopo, ~(i16:Vi.
orouel Eduardo ...\ugu~to Ja Costa Braklalll)',
48-i~3G.
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Coronel

\ ntónio .\ ugusto Gerall!'s do ~Ia('('do, 4:3:3· (i:?,
:\liuist{'rill (la G 1I1.l1'l'a 240· x 1 '" 11-lo ~Iiuistério do Interior 10:.!67R.

sendo: polo
Coronel

.JOf;Ó

Coutinho

do Gouveia,

447 ";-)2,

PIHI

:

1 elo i\Iillist{'rio da Guerra ::mn·~;32,pelo :\1inislt rio (la'
Colónias
:m,)ü4 O 118;5;)G 1)('10 .lilli:stério da' Finanças.
Coronel

António Voríssimo dI' Sousa, 4(i4r~04., nndo :
pelo Ministório
lia GII('I'l'U :.!Rlit)()O, 1'<,10 ~till'st{'l'io das
Colónias n:-)·"8\) e pelo Ministério d. s Finançns
.2 t:-,.
COI'ol1('1 Muuuel
AIl~u:;t()
1'\IJTI\il':1 Lima 11. Voign,
4ti7·~!)2 •. oudo : 1)('10 Mini tório da Guerra :3n;-) '~12o P -lo
Jlilli~t{'rio da Cu16niHH 7~,3.
Corouo! .Toao dos ~allt()s Pires Vil'gn.." 7~)7t5(}:~, ondo:
1)('10 i\lllistl'rio
da GlH'rm :)04,)
1'1·10 :\linistt'l'i
da
ColólJ ias :.?;);~I)(i:t
COI'on 1 Vntóuio Luís • «rr ão til
aI', alho, :'G;-)· 37,
sendo 1·10 .1illiSTt·'l'io d;t Gucrru 2.11· 4:-) u p.-l
Iini tório .lns Fill;tll,a~ ;m~)!l~
CO('l)ul'l ~r.lllul'l Pt'l"lil':l d;~ •'ih a, :H 1 t,. I nII): 1'(110
I Iini. tório
tia Guorru ~:3:!' Ii t ['f\lu Iinistério do II .
rior 7\)· 1-1.
Coronel Fnrr(>nio {'arlo
~I.ud,·l Ftrr ir'l, 4:! . H,
'Olllln: pllo ~fillistt~l'i() tia <1'lt'1 r ~ 22()· 2, lw1Q .li li t··
rio (lO r I tf\riOl' ;t~ 72 o 1'1 lo .Iini t '·rio lu I ·ll,.lfIc;n
lIi:)!;

n.

C'ol'on<'i \Ibn!'to ~nlA',l(ln, ~)1~)tS 7, . l'nJo: p ,lo J[i i .
tório da ('II (Til l;I,5(,2. 1(110 .Hui !{'ri da
'I, I'
421 ;-)9 o !,plo .tilli t('l'io tio 1litI' rl Jl' [1 (ii),
'01'0(\('1 LÍlzr'l'O ~\h1lCi la ('Ol'to Bt'"l, _ 7,2 .
Cor()(H'1 .\Iltónio .Jo:l(l'lilll ~:llItu ('Iam. .Júllior, 4
s('lltlo: 1'('10 lill·:·q{·t'Ío da nUMl ..l ~9:36:3 II Pl1lo
t{'('io da. ('ulólli;1~ :l~· OH.
('Ol'OTl I 1I,'rllll'Il(':.;ildo
.\llgn t) do
:lllt
1 t. !Jl\,
331t. 1~.
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Cor0I1('1 Jot O Ambrósio Rodrigues, 420MB, sendo:
pelo ~lini 't{'rio da Guerra 400,521 o pelo Miuistério das
Oolónias 28695.
OorOIll'1 Manuol João do Carvalho, 371644.
Ourol1('l Verí8simo
.Jo: {. dI' Andrade, 29:3,)11, sondo:
)),<;10 :\Iilli~t.~rio da Guerra 24:!6jlj e I elo Ministério das
I, lllan<:a8 DO~73.
.C.olon<'! BOlwelltura do ~·oronhu, 412600, scndo : polo
M(nl~tl'I"io da Guerra :lnit.\'il l'} elo Millist<'rio das Fintt!l<:a: 4~)

to.

Abílio Alberto (la 00 ta Barradas, 4R8~~51,
sen.do: pelo ~lillist{·,.io da Guerru 4:3:!·547 (' p slo MiúistérlO <lo IIlÍl'ri()[' 51i~04.
orunol ,10110 António Cochudo )fartin~,
29;~611,
COI'onp!

s;~d(j: pelo Ministério da Guerra 1:3:Jblil o pelo Miuistun~ da~ Pinuuça. 1:)9:[)0.
CO('uue! António Francisco )Ltrtin • :301b:?·t_
ÜOI"Ollfll Alfl't'do AtJO"u to Fl'rllalld ••~, ;~()l 'GO, sondo :
PC('!q .:\ltni, t('rio da Guerra 2H46:~J e pelo Mini tório das
olóllia s 17· :l(i.
('orou!'1 .Ju l~ C' ('lho Corr ia da. ruz,:1() .601.
C'orulI I António
,Ah " ~tilli'iro do \ I!lil·ida ;~~;)I~:3f>,
<I'ndo:
Pl1lo)1
~ t,'J io dll Guerra ~ (I ~Il (' Jll'lu :\liuis·
l('rlo da ('ol"ni<l; :l~)·j.L
C'o('0 IIt1 E 1Il1l1i Lillo
ela ,'ih n. .Jll lior, 2n7~:3(j. 8l'1)(10:
lo ~lllIi {'rio dn. CTtIl]'I'
111 :..H, p( lo ~tini~t "rio <lo
Utl:J',or ]{, '. ('1 t'!
t) .lll'
t,'rio do ('omt rrio 77 4G,
( Ir(lIL!'! l'r'llei
ro 1\n,
"t, lhl,ti t" 4;)1'1 Ç)( •• <llldo:
rr!ú .~l.lli ·tí·rio ln ('II J"l;H i '.J!) ppl) :\I"nistl'!'io ela::!
~ ',ll(:lI!:t~3~
• p lo i ,I t,]',o do 111t. riur 2:~tS~17 1)('10
-hu,1 1l'1 lo da }. m, c:a, _; 4~\,
( 01'011<'1 L II
A II li to .. ihllllO, 37[> 77,
(\>lo,wl B0nn in j) lu ('111'1 o Lt'al CllirnaJ'olt' ,.~47 137,
(orf,!}(\! \ntónio l"ntlino dI' Alllr',[(I(', i3.J7);~:1, !'f'!J(]o:
elo ~Ii!li t('rio d:l (:Ut'ITa 25, t',::!l, pf'lo tini t('('io das
M~!(~n,n 2-l' ,) • l' lo .Jini tl'riu do lntl'riol" 4()· DI) o Jlolo
Ilu lérlO <ln' I'innnc:a
:!4.;) .
('orollel .Jo o \u'u 10 E.(,órcio, 218 :)4.
C':'rout'l .10 " l;'íeio
tia :-\il\"ll•. :nr) ti:!. ~('ndo: p()lo
·t{·('io da <hll'l'I':l. 273· 70 e pdo :\lini t6rio daH Col::\,lJl!1
Olllas 101. fi:?
('O('O!l(l!
.lo:!"' ~I I'('('lino rIa, ih'lI Pt r, ira, :l57 ;)0.
('O('olH'1 .10 '.J aqnim :\lplHl
LI ai, a:lli;S41.
( O('on('! JOll IlIiU! F ...lizlLr«lo \·"I ..z 'aroço, 311681.
01'011 I Afun o :\f.'l)(]
,:311
:3.

r

l)

t.

ORDEM DO EXERCITO

60
Coronol

Alberto

de Almeida

N.o 1

Loureiro
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o Vasconcelos,

274t$9J.

Coronel
374622.
Coronel
Corouel

Coronel
Ministório

António

Eustáquío

dr

Azevedo

o Silva,

Carneiro, 518tS67.
Baptista da C08ta Pereiru, ;360:522.
II\'rJ1ulDO do J[('dl'iro~, 279· ir), sendo : polo
da Guerra 247·~% c pelo :\linistél'io das Fi-

Francisco

António

Alexandre

nanças 31520.
Coronot Pedro AlIgUHtO <1e Oliveira, 3ô9·)()(i, sendo :
pelo Miuistério
da G uorru 3:?f)l~f)2 o pelo :\finistél'io das
Colónias 44614.
•
Coronel J osó Francisco
de Almeida Fragoso, 431 27,
sendo: pelo Minisrório (Ia On01Tl1 38GbH8 pelo ~rinistório das Colónias 2HbHl o pelo :\linistério das Fiuauças
16620.
Coronel Leopoldo
(101lH'S
da , ilva, 3:>2 ().j., sondo :
p010 :\finist{'rio da Guerra :30·i/~:37 0 pelo Ministério do
Interior 4Hb27.
Coronel
Adolfo Cardoso da Fonseca Lr-hro, 37(\;$11.
Coronel .losé Viccuto do Fn'ita8, H7(). K2.
Coronel Mnnuol dos Santos Moutiuho, :~8(iMO, sendo:
pelo :\Iilli~t{'rio da Guerra :n2;)74 o pelo :\fillistério das
Fillanças
l:IMô.
Coronel Fruncisco Vill~as .T úuior, :m0t597
CO!"OTll'[ :\ligllel Vitorino
l\'rl'ir:l
Iurcia, 41:1· (\,
sendo: p<,lo Ministório
da (luPl'l'a 21~·\nn, pelo ~Iillistório das (Jolóllia8 [)(}M ~ e pelo :\lini::;tél'io das Finança
151 óHH.
Coronel .Toi'to Antóllio da . rota, H71. 4I.
Coronel .\leino da COH!:t ~radlado, ;~~.j.;11, sendo i
pelo :\Iillist{'rio (1:\ Guerr« B44:0:3 (l lW)O ?llini"tt'\I'io das
Colónias 4( '·)08.
('01·01)(11 António
.\]lllrí(·io Forroirn, 33IM~.
Coronol Júlio CÓl'ltl' L('110 Cabn'ira,
;18:V lO. HPndo:
pelo l\lini ti'I'io da Gtu'rI'a 2~)7·\li7. [JoIo :\lini.t(\!"io da
Colónia:-l lOA;"l(i (' jlf'lo ~riilist('1·io das FinallC'ltS 11 h5 7.
Coronl'l J\ntóllio da Ro~tt ~fal'tins, 3~)lf. St'llf!O: ]l<'!o
l\1inistt"l'io da GUlll'rlt ~4ntSi~> n polo 'Jfini:-lt('rio <las Finllll<::ts 101r :.?r>,
•
Coront'l Lúcio Carolillo dI' :'Ifdo Lt>it (la .ama LOho,
3916~-t

COl'onpl E(lulmlo AnguHto Ô<' AIll1oidn, ;} ti to.
CorolH'! Flo!"l'!ncio (l('raldo da I-'ih-a o rana.t!' , .)0:1;2h,
sendo: poJo Ministl'l'io da ltl 'LTlI. :?9i 24, pelo .1inist'··
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das Colónias 8:VH o pelo :\[inistório
123ÓGl.
Corouol ~figu(·l Goulão, 279,$0;),

rio

COl'onel João Filipe da Rosa Alpedrinha,
Corolwl
~Iatlnel
Augusto
'I'oixeira

357·)50.

61

N.o 1
das Finanças

396639.
de Castro,

Coronel João Alfredo de AlI ncastrc, 301M8.
COl'otlt'1 António
Putrício Pinto Rodriguos, 2481580.
Coronel A Ir. andro ~lal'tins Mourão, 418:~ô9. sondo:
pelo Jlillistério
da OUI'IT.l :37t\'5:!9, pelo
Ministério
da~ Colúnias 17 'O;? o 2;):38 pelo Ministério das Finan-

ças.

COI'ont'l António
Germano
Serrão dos R"is, 414~07.
CUl'ollt'l Ar i: tidos Hafllpl da Cun ha, 1.1031)f)G, sondo:
fOlo . :\lini;;(('rio
da Guerra f):!1,,)D'9, pelo Miuistório do
nt 'nor tia· 04, pelo Ministério das Colónias 14M98 ,
40 por cento de invalidez :!75;597 e 10 por couto sõbre
a totalidll<lu 0G. ;)9.
T~·n(lnt('-coron.l
António Inácio Jfarques
da Costa,
1G.}. 84.
'T'elll'ntl\ coronel • nlustiuno de Sonsa Corroia, 6f)8a88,
Sor:l!o: pr-lo :\rilli~MJ'io lla Guerra :~OG;SD1o pelo ~1illistório das Colónias :3;) 1bD7.
'l\·nl'llt(\·corollPl
.\IIMIIO ti ~f-'galhã0s Barbosa Pinho,
1G:~'84.
'T'cnPllt('.corollel José )!arin l' rnnco, 182&?4.
Tl'nl'nte,coJ'ont I Aimé .\lfoll <, .Jull'i'I !tog<lI', 20·k)92.
<)o:l'n\lntú.coroTH'l
Dpsil! "rio Pinto Sonros do ~Ii('anda,
47.
T
.
2<) ~'2C'nt()·coron '1 Frlln~'isc(~ António
do _~I,:~qulta,
~i.R:I ~'. sen do : pelo :\Iilll .tório da GUI'rr:\ .14:)t~t.J, polo
.. 1I.11stpr'lO da
"'olónias V~;:H e polo .Mlulsterro do Intório (if),' 41.
1'p!JI'nte.(,01'onel .Joaquim Ro<lrignos (tomes, 494· 05,
se~clo: pp]!) :\finist{'rio (ln Guprl'!l. :.?:34tS55 e polo Miais... ('I.~

té~I~)r <ln!; 'o]ónills :?f)f):;)() •

. I.(ll1PuÍt:H·orolH'1 .Jo;{' do Amaral, 20Rt\01, sendo: polo
],~lnlsU'r'i() da Guerra 107 O;) I' pelo Ministório do lute1'10r 40 ~OG.
1\·nente. oron<,1 Gnhri( 1 António do. Silva, 75fit$!iü,
;~~.do: (>1'10 Wlli t{'l'io (Ia Guerra 189M2 o polo MinisII? da~ olónia. ;)(ii,\;)J.
211 enl'ntr·co!'onp]
C:lI·]o.
A Ib\lrto
.\ !faro
CUl'c1oKO,
Ar' '.84, i'l(JII(!O: l!lllo ~lilli (t"rio da QUNI'U 20GlH8 o polo
Inrstório das olónia. 11· li(j.
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'I'ononto-coronel,
graduado,
Francisco
Miranda
da
Costu Lõbo , 38:li$40, soudo : pelo Miuistôrio da Guerra
1676gB e pelo Ministério da Instrução 215M7,
'I'ououto- coronel
Viriato
Lopes
Ramos
da "-ilva,
22B;)f>:?, sr-ndo : pelo Ministério da Guerra 60~ \14 li pelo
Milli~tél'iu das Co16nia~ lD3bf)8,
Major Alfredo A rtur do M:lgnlb!t(ls, 30r>1nn, fi mdo :
pelo :\lilli:-.tério da Guerra :?4~r5> 11 e pelo ~1inistério das
Colónias l\~tS98,
Major VOl'grlio II enrique
onros V arola, 11l:? ~)O,
scn do : pelo J.linisU'l'io da (luerrn 139 ~4-! II pelo ,lilli~tório das Colónias :?;~t5-W,
Major Josó Afonso Pl'r(~il'aJ 410 45, sondo : ]1('10 ~[inistório dft Guerra 21)4:5~)() o pelo Miuist "rio das '016
nins D4t$R0,
1\fnjllr Pl'O 1'0 .T osé O onH'f\ Brugn , 2f)ntS~1.
Major .10,,6 AI I,onn!!!'!' \rartitlf\ MOllr1'Lo, Hi2 i
'Major I'~rnt\sto Josó HiIH'i!'u, ~()~IJH,L
1\lajO{' ;\[aliIH'1 Grogório
!{lI('ha. ;~,:tn·\)7, on lo: pr-lo
Minixtério (la Guorru :317d.t o pelo Ministér i« da '016nins :3:\·)7:t
~I.ljOl' Joaquim H()(lJ'i~llt'S di' Paiva, 4",0 :.~,
nde :
])('10 Ministério
<Ia Glllna
~4'l; 0(i c pelo Mini tério d is
Colónia
101 ~G,
:\Iajol'
l iomi: ~()S ela l'0J1!t1 e\ • ou 1\, 2-1-7 (j~.
Jl(10:
pelo ~Iini.t{·rio lla (llll'II'a 11'12\)1,1)('10
,foi télÍo
lu
Fiuun<,:ls :IU·71, pdo ~Iillit(rio
eln
u16lh
1) (I
p,'lo ;\Iillitério
d() Illtuiol' 1.t :!f3,
.1njt'l' ('(~sar Augll"ilo 1 ihpiril, li,) rI,
• [ lJ)l' (\Il'lo~ ~\ lIll'rto I) I!)(·i 1'0 cln FOll ('1, 2)2 ~:",
CllelO: 11010 l\linit-lt(rio d.1 (11101'1':1 ll)7t:!:! <' p lo li li tél'io elas 1·'illllllP:L. Ui"";;,
1 [ajor
,Im,e, .Il1stilli.tllO da Camn.ra L m lino, :. li 1 '
}'II 1°1' 1·;,lu:1l'do });lIli,,1 ~I.tcl'd() di I,'ari, , 21 ~)' 'f\,
8(1)(10: p·lo ~tillistt~l'i() da Olll'na lú~>,f)ll
1)('1 li li tório da..; ('olúlIias (itl 507,
l\Iajor ~IlllllWI .fo; ('opl ho, ~Hn i7, SI Tido: 1 elo . fj.
ni I(·rio ela (ltll'rnt 1;lO/)4.l l' 11,lo ~tilli tt'l'io d.
016nias 1~01 :14 .
.l\hjol' ,IQ!,q~:\[al'i: Brn~.\, l,l,0H,
!:Ij,,!' ,lo: o \ntbnio 'l'l'i pi1'lI (I! .'011 li 1;
hjol' .I,,!'lo Lillo d"
011.• \ (lnl ão .hui
S !I(lo: 1)('111.linistí·l'Í)
la (ln·rI' H)7 ti'
t(·rio d,l ('olúllia f):\:11
::\Iajor ,lo. 'I da 'one·j· o \ j(lignl, :l3 6,~)
w
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N,o 1

pPlo Mini~t('rio da Guerra 289r5ô8 o pelo Ministério
ColólJias ~-t.!)t.;:27,
:\ru.íor Francisco do Paula Paleta, 173b[)8,
1L,jor
11:qor

Fl'aneisco
~tlstódio

Amâncio de Lima
António
da Silva,

P<,]o :\Iini,.;tl'rio da Guerra
Colóni1L~ :~;):li3.
:\Iajol'

Corado,

das

239ó95.

21nÓU0, sondo:
l~·F:3G o pelo Ministério
das

Frnncir co José de Faria

Pleno, 1~26G4,

Major António :\fal'ia Curado, 171b80,
:\111.1°1'Luís .Io: é dll Sampaio,
1\)(1605 .
. :\1:1.101' !':duurdo Delfim, ~116(J3, sondo : pr-lo Ministó1'10 da n uvrrn
1 C0r5ú9 o pelo ;11 inistório (las Colónias
5 ( ~H.
:\!; ,jOI' Joaquim dos Santos Leiria, 171677,
1lnjlJ[' António Gomes Pinto ,'armellto Osório, 1\Hb70.
:\1: jor Fil'pe Aug,[,.;to .Iácoruo do Castro, l-t.B{l()2,

rio.:

:\b,)ol'

Joaquim

I'aixão, B22:SU:~, scndo :
2.ô860:.?, !~l'lo I\lillist('IJo do
1.1. W e pelo .\hU1 tório d:t: Financas 41161>1.
A ntónio :\L uuel do 1l:ttos Fcrr. ira, 21'\Hf.:2ü.
.loaq tlim Jo l' \T!tZ da Gama Buril ta, BIi2-C,D:),
-lonquim António .\h('~ ~[ar'il1!1, 24H·Q7.
FI'a ci co .\UO'IU5tO do ~[llgalhã('';, HJ::·'l18,

~Iill~~t(\[ io da

lltr\ll~,r
~1, jor

~11IJor
.I:t.!hl'
:\ra. or

Gouçalvos
Ow.

.11I;!1 r A,i\ lino Augnsto

I';'"

dI' ~OUgU

Hipado,

~~H:;J1.

~1. .101' Te ifilo Allv-rto Guuuilho , H;\t/ 17,
),!.ljOI' Joaquim
'(',('rino :\fuch:ul0 dl\ Avolnr , 31-46:37,
?ll.rlo: pdo \linist{'rio
d: (;UNra 207 M)ü o pl'10 ;\Iillist '['lO Ih ('oI6niM
10G.41~I jor nu 1: \0 .\ugu~to I'ir(l' do FiglH'in\lln, r)~)() 8,
:'IIa.Jo I' ("I!'1tl'lino Frull('i-co .JlIl'gl' Pai~, 4;>-1; Si),
.J1a.lOI' .ro ó do
Rl'i~ Pl'rl'ira, ~)lBtSO(i, ~\(,lIc1o: p(\lo
r!II~,!\t"l'iO da 011 rrn. 418· 47 (' 1)1'10 Minj~tério da:! CoOtllas HfI, ~)q
Ua pit; (). '. {anileI f\\reirn
(ln Costa, 247 rS03, sendo:
PCf>lvJIilJi~t{'rio da Guerra 1 4,584 e pelo Miuistério das
olttlJia' m· 0\1.
.Capitllo Dallliao fosé Pl'gO do J[olo, 1l)(irSAf>, spndo:
~lilli t('l'io da útll'na 1 Hit5:?B, pl'lo !llilli~t{'l'Ío do.::;
OIOIlI~
H, 7~) e 1>('10 .:\1ini t{\l'io d,:!'\ Fiua lI<::Il' 1Ot5~7,
QIIJl~t:10 Augu ·to (!o • 'n ..cillH'nto 1.01)(\1', :w:\I~r)~).
C~IPltt o .Jo~Ó 'reL'eira. ,iI' .\glli:t1"
31Hó:!4, l;l'flelO: Iwlo
~~frlll('ri
(10. Ollerra
2.t3:H8, 1',·10 Jrinist('rio das (.'016nla~ :!7.:m o p(;1n :'Irini. t.~ri() do IlIt(lrioT ·tI,)11.
('Ilpit, o .\ntónio ,,\"'. anelrl' 1'\ ['l'l'ira, :?O;~,;):l.

triO

C;1 pit,IO

José :\liguel

(1Ul'('ia de A.ndr:ule,

6~ôbúJ,
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Capitão Luís
Cândido Ascensão
da Silva Corvo,
218689, sondo: pelo Ministério da G uerra 149: 14 o pelo
Miuistério
das Colónias, G9,&7D.
Capitão Sebastião da Cruz; Fernaudos, Ui :99.
Capitão A10Xtllldro Alves dos Santos, 2~):3·Sll, scndo :
pelo Ministério da Guerra ~OõtS93 e pelo Miuistério das
Colónins 47618.
Capitão Edllardo

da Cunha

Oliveira,

:):!;3i\80.

Capitão Manuel do Sousa Coutinho, 1:> p.:?-i.
Capitão António Alvos 'I avures, ~4tV(i0, sendo : pelo
Mio istório da Guerra 137 ~-i8 e pelo :\linistório dus 00·
Iónias 111~21.
Capitão Arl tóuio A lox and 1'0 Dias dos Reis, ~7:3o'-12,
sondo : 1)(110 Miuistério da O uorrn 198;SJ[) p pelo Miui .
tório das Colónias 7Mm.
apit1to Álvaro Augusto Lousadu,
2:?4· 13, scu.lo :
polo Miniatório lla Guorra l;}(j§'(iü o pelo :\lilli~tério das
Oolúniüs 87 ·)47.
Capitão Manuel António Lopo' Sardiuha, ~~ I ·08.
Capitão Rudolfo de :S. Btl:lVt'lltlll'a Viana o .\1I(lra(10,
19übO~, soudo : pr-lo )'liniHt('!'io da Guerra 18tFGi o pelo
Minist{'rio das Colúnias 7b:~f).
Capitão João Bento de ~(\qlloira Lopes Viana, 1 (l'\ 7,
sendo: 1)(,10 Ministório o.:l Guorr.i la%\l8 (' pulo ~liui.·
tório das Colónias 4();S8n,
Capitão José Muria :\1t'lHII'H, 178,\7;),
Capitão .Iouquiu: Ileuriquos.
lUlb()~,
CHpitão João Pires, 2:!-F!H, «-udo : 1)(110 :\lini:'it('rio
da O uorra lültSüO o pelo :\liui. tório da
'olúnius

G:3:S;~1.
Capitão José António do Novais Tt·ixPlt·!I, ~4~::32,
sendo: lH'10 :\Iiui~tl\l'io da (1u\'rra 207.s..tO c J!l'lu :\liuis·
tório das Oolóuias :~-i:5fl2,
Capitão Artur [~ston's (](I Fi~llPirodo, 1 U' G:.?, 8('11t10:
p010 :\linist(·l'io da GUl'lTa 1üO;)[)~) (' pelo :\[iuistóriv du.
Oolónias 20t.)07.
Capit1l.o Fl'lltlcisco ~latjaH Flllc1to, 2..t2.'\1D, . ('lu10: Jl ,lo
Minititt'rio da G llt'rrll 17D~~7a O pelo ~lilli::lt ~rio da '0'
lóuiaH lill/)20.
('Ilpitl'lo Jo~ó ,Júlio Pinll'lltt'1 ~lttrtills, 1f>;).'1O !;('11110:
J>C'lo:\lini"t(·!'Ío da Guerra 1:n,s8D li p \10 ':\1ini,t\'rio <1119
üo!t'nlÍas :H ,)~~),
Capitão Autónio AuguRto M:u'ha(lo :\fol'l'irn, :l7,> J9,
sC'ntlo: pelo Minist('l'io tia Ou rl'a ~;~;3b:.?;l l' P ,lo :\Iini •
tório das Colóuiu!! 14~t50li,
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Oapítão 1Iartillho José de Sousa Monteiro, 27M47,
8?~do: pelo Micistério da Guerra 191626 e pelo Ministério das Colónias 8562!.
Capitão Jesualdo de Jesus lIaria Alves, 1131661, sendo: pelo Ministério da Guerra 142~74 e pelo Ministério
das Finanças 18;)87.
~apit1'Lo José Alves de Sá, 3f>!ê54, sendo: pelo Minis1{)4:S5ü e pelo Ministério das Colónias
t éno da Guerra
186tS98.
Oll.pitão Cristiano Guilherme Cordeiro, 135626 .
. Ca~itão Manuel Correia Dias, 232,$90, sondo: pelo Mi11Istél"l0da Guerra 1K),5G9 o pelo Ministério das Colónias
4 71521.
o {]Il.pitfio JOSÓ Lúcio da Fonseca
Saraiva
Caldeira,
ifl~92, sendo: pelo Ministério da Guerra 15:3863 e polo
lllIstério das Colónias (i81.)29.
Oapitão Artur José Celestino da Conceição,
232~04,
sen_do: pelo l\Iinistério da Guerru 142648 o pelo Mínísté1'lO das Colónia.
9tSDG.
Oapitão Júlio Augusto
da Conceição Vilar, 245;,)f>1,
sen_do: pelo Ministério
da Guerra 119t5G7 e pelo MinistériO das Colónias 125· 84.
Oll.pitilo Manuel César do Olivoira, 132612.
Capiti o Fruncisco Rodrigues Limão, 18015133,sendo:
pelo Ministório da Guerra 120,s2H o pelo Ministério das
Oolónias tiO :hL
d Oapitão José Antunes, :32:!MU, sondo : polo Ministério
11
Guerra
220p~)4 o pelo Ministório
das (Jolónias
101~8(i.
. Oapitão José Maria Madeira, 1G8t529, HCIHlo: 1'010 Min~stério da Guerra
12;3. 78 o pelo Ministério das Colónias 4~51.
Oapitão José )'bria. Gomos Rascão, 30G687, sendo:
pelo )'Iinistério da. Guerra 20J.li97 e pelo Ministério das
Oolónias 101 90.
Oapitrto João Pl'Ul'O :\Iagal h1108, 2Hla04.
M.O~pitão Manuel António da Silva, 1741530, sondo: pelo
lllult6rio da Guorru 152·~93 o pelo Ministério das Finanças ~1· B7.
Capitllo Artur Rodriguos d« Olivoíru, 23:3t5GO,sondo:
]1010 )'lini tório da Guerra
183t585 e pelo ),finistório das
Oolóni:\s 49· 71).
1 .Oapitão Rob rto de Figueiredo, 2~3;$06, sendo: pelo
1111istório da. Guorra 182632 e pelo Ministório das Colónias 90tS74.
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Capitão José Maria Fernandes, 275:565, sendo: pelo
Ministério da Guerra 138~87 o pelo Ministério das Colónias 1361578.
Capitão Manuel Ferraz do Meneses, 24G;539, senrlo :
pelo Ministério da Guerra Hlf>b72 e pelo Mini tório das
Colónias 506l\7.
Capitão Jacinto Ferreira da Silva, 216·)5~.
Capitão João David Ribeiro do Andrade, ::?38lí81,
sondo: polo Ministério da Gllt'rra 212662, pelo ~Iinistório das Colónias 131504 o pelo Ministório do Interior
12665.
Capitão Joaquim Caetano da Silva, 23G;_)82,sendo :
polo Ministério da G uerra 160847 e pelo Ministério d s
Colónias 7G,$35.
Capitão Artur Marques Salgado, 406602.
Capitão Reinaldo Sautolicos do Castro Lima, 223 51,
sondo: pelo Ministério da Guerra 20li~25 o pelo • Iinistório das Colónias 176~(}.
Capitão Ismael Teixeira da Silva, 100;$05.
Capitão Manuel Cuotnno Tavares, 141)· Ol.
Capitão Alberto Nunes Rascão, 24 7t5(i:~, sendo: pelo
Ministério da Guerra 20:3815 e pelo Minist "rio dn ' Colónias 44M8.
Capitão José Estovm; Robalo Cord iro, 174,,;0 .IH'ndo:
pelo Ministério da G uorra 15li, u pelo :\linist~rio das
Colónias 18608.
Capitão João Mauuol Rocha Júnior, 184f5t3.
Capitão Albino Cândido de AIIll Ida Júnior, 2~ 47.
Capitão António Moroiru do 'ollsa, 2[)1) 37, sondo:
pelo Ministério da Guerra 17160;\ o pelo )IinLtório das
Colónias 83644.
Capitão Abílio António Amador, 132 12, tudo: pelo
Ministério da GU11rrn. 00;547 o P lo Mini tório do Int •

rior 41665.
Capitão Amândio Pusconl do Santana, 154 Gl ,
Capitão .10.0 Joaquim
(lo Almeida,
~77rS16,
ndo :
pelo Ministério (la G U01'1'Il :?o5,s:H> c P' lo • íini tério dll
Colónias 71680.
Capitão Augu: to )':d\l:t1'<lo :\larl{llO;'. 21H,50...
apiti o Vusco 110111 nu do Figuc irodo, 15:3,53 .
Capitão Munuel Bds eh Faria, HlO 70.
Capitão José Martina, 170· :32, ondo: p 1 Mini tl'rio
da Guorru 162,)f>7 li pojo
1inilit 'rio da
'.lónia

7,57f).
Capitão Luis

GOIUO!:!

d Azov do, 271t$üU,

ndo: }Joio
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~~stério
da Guerra 227,>88 e pelo Ministério das Colomas 43,$78.
Capitão José Arede Santa, 294637.
Capitão José Ricardo, 247615, sendo: pelo Ministério
da Gu~rra 138615 e pelo Ministério das Colónias 1096.
Capitão Joaq uim Rodrigues de Oliveira, 622t$13, sendo: pelo Ministério da Guerra 260680, pelo Ministério
das Colónias 10:.!688, GOpor cento do invalidez 204604
e 10 por cento sõbro a totalidade 54641.
Capitão Vitoriano JOSd da Silva Bastos, 203655.
Ull.pitão Francisco Lopes de Oliveira, 286646, sendo:
pelo Ministério da Guerra 225605 e pelo Ministério das
Colónias 61tS41.
Uapitão Boaventura Augusto da Cunha Figueiredo,

204609 .
.C~piti'l.OLopo Maria do Carmo, 163809, sendo: pelo
!llmstério da Guerra 105;528 e pelo Ministério das Colónias 57681.
Uapitão Hipólito António Ferreira, 278659, sendo:
pelo Mini stório da Guerra 210692 e pelo Ministério das
Oolónias 67 i567.
Oapitão Joaquim Inácio de Jesus Caeiro, 2-i96~6,
se:r:do: pelo Ministório da Guerra 179697 e' pelo Míuistério das Colónias 69629.
Capitão Mário Alexandrino Conto Turpia, 454638.
Capitão Joaquim Carlos Pereira, 170684.
Oapitão Henrique
Guilhormo da Costa Carvalho,
3~7609, sendo: pelo Ministério da Guerra 182t$G3o polo
Ministério das Colónias 144t54ü.
Capitão Raúl Munfredo de Fíguolredo Carvalho,
187,>52, sendo: pelo Ministério da Guerra 100,556 e pelo
Ministério das Colónias 86Sg6.
Oapitão .José Garcia, 34-6648, sendo: pelo Ministério
da Guerra 2731511 e pelo Ministório das Colónlas 73tS37.
Oapitão Francisco Lopes, 231637, sendo: pelo Ministério da Guerra 154650 e pelo Ministério das Colónias

66;5 7 .
.Oapítno Joaquim Antunes Pereira, 385:540, sendo: polo
Mmistério <h Guerra' 379~9l) e p<'10 Ministério das Colónia, 105644.
Oapitão Joaquim da Costa Robocho, 2(j3635.
Oapitão Albino José do Oliveira, Hi:?t510, sendo: pelo
Ministério da Guerra 1146GO e pelo Ministório das Colónias 47li50.
Oapitão Alexandrino José de Macedo, 138,.$17.
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Capitão J OSÓ Dias V cl080, 2331500, sondo: pelo Miuistório da Guerra
182629, pelo Ministério das olónias
386G0 o pelo Ministério do Interior 12~~)2.
Capitão José Soares Forreiru, 285:5li1, sendo: pelo Ministério
da Guerra
199638 o pelo Ministério das Colónias 8Gi)23.
Capitão Albino JOHó Salgudo, 3~ló75, sondo : p lo Ministério da Guerra 19G677 o pelo Ministério das Colónias

124:698.
Capitão Luis Rodrigues
pelo Ministério da Guerra

Colónias
Capitão
Capitão

d Lemos, 203633, sendo:
171,)42 o pelo Minletório da'

1211)91.

João Carlos Pinto Ribeiro, 210·'i6.

António Albino Aloi, 0, :~2(i,s24:, s ndo: pelo
Ministério da Guerra
138;.21 (I pelo Mini 'tório das CoIóuias 1\)8600.
Capitno António Vinis da Silva L oitão , 103t~9 , ~(1I'
do: pol« Ministór!»
da Guerra 1321551 o p('10 .lini tório
das Colónias 616-*7.
Capitão 1'1'0('6]>io tio Lima, 27:>;58-1:,
011110: 1'(>1 ) _ fi.
nistório da Guerra 1\)Ot57f) o pelo lliuistól'io das Colóuius
7ü;$Un.
Capitão Augusto F irreira, 1Ii2,54ü.
Cnpitão António Ferrito, 2n1F7f>, erulo : V ·10 Mini: tério da G uerru
172Mi8 e' pelo .:\Ii nist "rio da.
olónins
93 07.
Capitão Leopoldo
<lo Oliveiru (I :\11110, ~27 \)7.
Üapitão Ricardo TOIll( Din, (la Silva, 15 :»
ondo :
[>010 Ministério
da OU(,I'l'a !)~)/, -!:~ I' II lo .Iini t "rio do

ln te rio!' f>S,S05.
.lostl Mal'que'!'!, :?~! 34, pudo: I' lo . Iini trio
l!ilt.~:H o polo .[iui tório das Colónia
(j:~ :3.
Ünpitão .101 o Forreir»
~[a("h1Ld(J, ~3i·70, ondo pt lo
Ministório
tia GUOl'l"Lt 20 )t5211 o pulo Mini té rio da Co-

Capitão

da

OUl'J'J'U

lónins :n 50.
Capitão A n Iónio Pinto Rib 'iro, H)~> ( 2 .
. C:\}~iti1o Jo:lo ::\[arin .Ionet, :~~ ) li7, sendo : pel lfi·
mste'no da OUOI'l"a 137 f>:~ ( pt lo ~Iini tt ri th (oh·
nins 203a14.
Cllpitf1.o AntólIio Dia: do Oli\'I'im
'nnto , __ !) 9:..
Cnpitãll .Jonquim PI'drl) dI 11l"nlh
OIUl
~...7 •.2,
sondo: 1)1'10 àlinist 'rio ela U 1l1'1'J'IL 114 7{
p' lo Hni·
tório

OU!1 olônin

112 f)2.

'npitrto Ba1ta lll' .Jo·( ]<'(I,'rnZ, 2m [)
Capitão AUl'ii'i.o do Alldrndl', 17 .75.
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Capitão Celestino ~1aria Santos, 235t$08.
Capitão
Francisco
do ASHis Críspim, 2581$25, sendo:
pelo Ministério da Guerra 1981572 e pelo Ministério (las
Colónias 50:55;3.
Capitão Luís Carlos de Almeida da Costa Pereira,
1~0~37,. sendo: pelo :\Iínistório da Guerra 100tS37 e pelo
M101stérlO das Colónius 70·).
Cap~tão
ilvérío Augusto do Vasconcelos, 161;$62.
Capitão Júlio AotU1H'S, 153-538.
ÇJapitão António Rodrigo, 196,$41, sondo: pelo Minist érlO da Guerra 157654 (> pelo Ministério das (Iolónias

38687.
1 .C.apitão Augusto César (11' Brito 190tS60, sondo: pelo
11I1lst('rio da Guerra 128604: o pelo Ministério das Colónias G2õ56 .
.C!lpitão António Nunes Varão, 242~99, sendo : pelo
~ll1stério
da Guerra 19;) '61, pelo Ministério das C016mas 31 ~59 t> pelo Ministório do Interior lM79.
Capitão Manuel Joaquim Desidério Pacheco, 244610.
Capitão Lourenço Rodrigues Saldanha, 148681, sondo:
polo l\Iinist<'rio da Gu irra 110· 78 o pelo Ministério das
Colónias 3 1503.
. . apitilo Francisco Pereira, 1791533, sondo : polo MinistóorlO da. Guerra
128602 c pelo Ministério das Colónias

O~71.
papitão
.1osé Joaquim Afonso, 268SH6, Rendo: polo
rl~lst6rio
da O II rra 141MB (' pelo Ministério das Co6n1118127; 47.
Capitão .J osó
abrul, 2B8[íGO, sondo: pelo Ministério
da Gu?rra 22h 4-2 o pr-lo MiJlist{'rio tias Oolónins ü7 !SUL
Capitão Luciano, (nO';;!)l.
. Capitito João Ro ondo Dia', H10M:3, sendo: polo Mi~Istério da Guerra 2\ll),571i, pelo :\filli8h~t'io das Colónias
2415:38,80 por cento (lo invalidez 31715;)5, 10 por cento
sõbl'(1 n totalidade 71 44-.
.T.onente Urbano Dia Furtado,
26~tS75, sondo: pelo

MInIstério

da Guerra

17D:13 o pelo Ministério

lónias 83!; 6:!.
l\'nentf1 José .Múrio da Silva, 1:!11~5G.
T(>l1onto :\fignel A ugu to Fcrn'il':\ Pinto,
l'oo(ll1t
::\11\111101(lo Azovodo, 1 :!1~56.
'rencnte Bernardino Correia, 1:HJf>li.

Ten('ut!'

Pcelo

'I'iuúreio

l\lioistúrio da
olónias f)BL'2~J.

•

l1nCl-I

T

GIlCl'W

da Silva,
11I:!·33

II

elas Co-

174619.

1f>fJ;S(\2,180n110:

p('lo Miniatório

das
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Tenente Manuel José de Oliveira, 1:54iS61,sendo: pelo
Ministério da Guerra 1l2~58 e pelo Ministório do Interior 42~03.
Tenente Bernardino José da Silva Gomos, 147647.
Tenente António João dos Santos, 16U;40.
Tenento Júlio de Campos Lima, 13111G8.
I'encnte Artur de Almeida Carvalho, 142634.
Tenente Emídio José de Almeida, 142~29, sendo:
pelo Ministério da Guerra 12M25 e pelo Ministério das
Colónias 17;504.
'I'enonto Manuel de Passos Martins, 138b37.
Tenente Luís Alves de Aguiar, 171673, sendo: pelo
Ministério da Guerra 120699 (1 pelo Ministério das Colónias 5 ){j74.
'I'ononto Francisco Geraldo Pereira, 193842, sondo:
pelo Ministério da Guerra 105646 o polo Ministério das
Colónias 87;596.
Tenente Luis José de Matos, 220:79, sondo: pelo Ministério da Guerra 153M3 e pelo Miuistório das Colónias 67;5S!).
Tenente Manuel Pedro de Jesus Ferreira, 165'15,
seudo: pelo Ministério da Guerra 12568G e pelo Ministério das Colónias 39529.
Tenente Secundino Barbosa, 135tS16.
Tenente Humberto Pereira Osório, 186683.
Tenente Carlos Augusto Peroira do astro, 142820.
Tenente Arnn: Guedes Pinto, 147·~94.
Tenente Manuel Francisco Relvas, 140878, sondo:
pelo Ministério da Guerra 101676 o polo Mini: tório das
Colónias 39802.
'I'enoute miliciano Am 'rico Augusto Guilherme, 425667.
Alíoros Alberto Afonso, 117i$03, sendo: pelo Ministério da Guorra 100659 o pelo Ministério das Colónias
lGM4.
Capitão chefe do música Francisco Rodrigues Poi: oto,
23G647, sendo : pelo Ministério da Guerra 203· 74 e pelo
Ministério das Colóuiaa 32673.
Capitão chefe do música Joaquim Luís Fcrroira do
Barros, 292;57G.
Capitão chofo do música António Feruandes Barbosa,
300r~!)6.
Capitão de chefe do música Joaquim António do :\10rais, 178675.
Capitão chefe do música Francisco Joaquim Forrr ira,
261;513.
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Capitão chefe de música Salvador Pereira do Sousa
Guima.rães, 148j)99.
Capitão chefe do música Arlindo Cândido, 139645.
Tenente chefe de música Torpes José 216652.

11. o -linistério

da Guma - ta Direcçã~Geral- 2,3. Reparlição

a) Declara-se que o alferes de infantaria Joaquim Pedro Alexandre Borges, promovido a tenente pela Ordem
do Exército n." 24-, ~.a iéric, do âl de Dezembro do ano
fi~d~, para o 1.0 grupo de <,squadrilhas do aviação «Repubhctt», deve ser considerado promovido para a Escola
Militar de Acro tação,
.
b) Declara-50 que pertence ao batalhão de' caçadores
e n o ao rC'gimt'nto de infantaria n.? 2, o tenente
de infuntariu Manu 'L Ferreira, promovido a este pôsto
pela Ordcin do Exército n." 2-i, 2.3. série, de 31 de Dezembro do MO findo.

0.°

?,

c) Declara-ao que o nome do alferes de infantaria
prOmo\ ido l\ tenente para o batal hão de riclistas n. ° 2
pela Ordem do Exército n.? 2-i, 2. a série, de 31 de Dezombr?
do ano findo, 6 Jos6 António Baptista e não João
An t6mo Baptista.
ti d) Declara-r e qne o nlfores Francisco dos Santos Couinho, promovido a tenente para O rogimento de infanta31U n.O 15 pela Ordem do Exér::ito H.O 24, 2.1\ sério, do
. 1 do Dezembro do ano fiudo, é eoneidorudc a(litlo ao
qu11.dro.

e) Declara. 'o quo ch<""aram à. sua altur« para entrar
no ::esppctivo quadro o °capit, os de infantaria Raúl Eu~énlO JIac~l~do Tnvnrcs do Va~c:)llcelos, Júli~~ug~sto
I aladares I'õrros, Fernando :\1a1'loGomos, Flávio Aires
~~ Pr~itas Albuquerque, I'aulo Bonard Guedes o Mani.I
11.qlUlll de ~rllgnlhne.
f) Dl'(·l:J.rnqu o noUle' do alforNI do infantaria.
prOlmo 'i(lo a t nont para o l'l'gimento do infantaria n. o 1
pe 11. Ul'dem do L:rército n. o 24. 2. ~ séril', dt' 131 de DII7.(l111111'o
do ano fimlo. ó Olimpio Rodl'igul's ,Mil-Homons
e n o António Hodriguo .• Iil·llomons.
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g) Declara-se que o capitão de infantaria, adido, Alfredo da Silva, em serviço no Ministório do Interior, teria dado entrada no respectivo quadro se não estivesse
na referida situação.
h) Declara-se que o coronel de engenharia Raúl Augusto Esteves, comandante do batalhão de sapadores de
caminhos de ferro, chegou à sua altura para entrar no
respectivo quadro.

i) Declara-se que os coronéis de engenharia em disponibilidade, Herculano Jorge Galhardo o António Alfredo de Magalhães Correia, chegaram a sua altura para
entrarem no respectivo quadro.
j) Declara-se que o primero sargento do regimento
de cavalaria n.? 3 António Henriques Loureiro, reformado no pasto de alferes pela Ordem do Exército n." 23,
2. li série, de 1926, o foi nos termos do artigo 2.0 do decreto n. o 12:375, de 25 de Setembro do ano findo, e não
nos termos do artigo 3.0, como foi publicado.
k) Vencimento q uo, nos termos da lei n. o 1:668, de 9
de Setembro de 19~4, compete ao oficial do serviço do
administração militar om seguida mencionado transferido
pam. a situação de reserva pela Ordem do Exército n.?
24, 2.8 sério, de 1926:
Coronel Francisco Amado da Silva'Sampaio : 582618.

12,° -

WiOlltério da Guma- f ,a Direcçãe Gml- 3.' Rrparliçào

Ao Conselho Superior do Promoções, actualmente Conselho de Recursos, foi presento, com a nota n.? 5/7:182
do 10 de Agosto último, oxpodida pela 3. a Repartição da
Ln Direcção GoraI da Secretaria da Guerra, o prO('0SSO
de consulta respeitante aos sarW'Illtos njuduntcs Armando Carlos da Silva, Raúl Augusto Portnleto Co lho,
Delfim .TOS!' Sogurado Vioira o Adolfo Afonso, a fim de
emitir o seu parecer sõhro a matória da referida consulta.
Visto e ponderado o que consta do processo, e ouvido
o Ministério Público :
Considerando

que, embora seja ílognl a promoção

do
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sargento ajudante Adolfo Afonso, segundo o parecer do
Conselho Superior
de Promoções,
homologado
por S.
Ex.· o Mini tro, es a promoção foi resultante
de uma
~entenr;a do Supremo Tribunal
de Justiça passada em
Julgado;
COD iderando
que a. promoção ilegal do referido sar~ento deu lugar a que três primeiros sargentos mais antigos fõssem por elo arrastados
na promoção ao põsto
do sargento ajudante;
. Considerando
que tais promoções foram ilegais, como
Ilegal foi a do sargento-a] udante Adolfo Afonso (parecer
do Conselho
Superior
de Promoções
sobre II. consulta

11.° 1:623);

que o deferimento
da pretensão
de alpedindo antecipação
de antiguidade,
e injustificada
perturbação
nas escalas de

Considernnuo

gUns requerentes,

trará grave
nCGS o:
O Conse1110 de Recursos é de parecer:
a) Que so devem manter os vencimentos do pôsto ao
~rgento
ajudante
Adolfo Afonso
e aos três sargentos
u.)udantes mais antigos por êle arrastudos
na promoção
ao seu actual põsto ;
b) Que os promovidos não devem ocupar lugar na escala do aces: o em quanto se não habilitarem
com o curso da Escola Central de argentos que lhes falta;
c) Que a antiguidade
do seu actual pOsto se deve contar, Somente :lo partir da data cm que completarem
oref~rldo curso, figurando na lista dos sargentos ajudantes,
Vlsto ser êsso o seu pO to, em último lugar () som núlllero do ordem'
d) Quo, com~ conseqüência,
não deve~ ser, feitas, novas promor;ões de praças em condições idõntícas, ainda
Inosmo que mais antigas
de q U~ o sargento ajudante
.Adolfo Af,m o mas pertencentes
a outra arma;
e) Que não' devem ser concedidas deslocações na escala ,de acesso ao oficiais e sargentos ajudantes já. prollloVldos por po snírem todas as condições de promoção
~, que estão contando a antiguidade
da unta em que SIllsfizeram a e as condições, mas que antes disso se enC?utra\'am em eondições somelhantea
às do supramenClona~o sargento ajudante Adolfo Afonso, sendo-lhes indi'lf~rldos todos os requerimontos
pedindo antecipação de
nnbguidndo.
Sala das OS"ÕCiI do Conselho do Recursos, 8 de Dezembro de 1926.- Tomá" de Sousa R08a" gl'llernl pro-
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sidente - Adriano Abílio de Sá, general- João Pereira
Bastos, generalRoberto da Cunha Baptista, generalJoão Júlio dos Reis e Silva, general relator.

13.

o-

.iDi81~rio da Guerra-

t. a Direcção Geral- P Rrparlição

a) Em harmonia com o disposto no artigo 164.° do regulamento de disciplina militar de 1 -de Dezembro de
1925, se publica a decisão do Oonselho Superior de Disciplina Militar, que funcionou como tribunal de honra,
nos termos do n." 4.° do artigo 149.° do mesmo regulamento, para dirimir uma pendência de honra entro os
capitães do engenharia, Manuel António Soares Zilhão
e Manuel Baírrão Bastos de Oarvalho :
Ao Oonselho Superior de Disciplina Militar, foi submetido a julgamento, a seu pedido, nos termos do n.? 4.°
do artigo 149.° do regulamento de disciplina militar, o
capitão de engenharia Manuel António Soares Zílhão, a
fim de ser apreciada e julgar de uma situação, que lhe
foi criada, que considera atentatória do sou brio p ssoal
e profissional, fundamentando o seu pedido com as razões que constam do processo a fls. 4 e 5.
Do processo ve-so a defesa escrita do capitão de engenharia Manuel Bairrão Bastos de Carvalho, na qual o
mesmo oficial contesta e se justifica das acusuções quo
lhe são feitas pelo requerente capitão Zilhão (fls. 11
a 20):
Visto e atentamente examinado o processo, ouvidas
as declarações do oficial requerente e do arguido no acto
do julgamento e ponderados os deporrnentos das testemunhas que mais conhecimento tinham dos factos e em
vista da resposta dada ao quesito:
Considerando que o incidente que deu lugar à pendência entre os capitães de engenharia Manuel António
Soares Zilhão e Manuel Bairrão Bastos de Carvalho, é
o resultado de palavras mal traduzidas e mal interpretadas e eensnràvelmente transmitidas;
Considerando que todas as testemunhas inquiridas,
foram unânimes em prestar homenagem à honorabilidade
dos oficiais em questão, embora. por palavras aut riormente proferidas fossem menos ponderadas do quo as
circunstâncias exigiam;
Considerando que não se verifica que o capitão Manuel
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Bairrão Bastos de Carvalho tivesse difamado o requerente capitão Manuel António Soares Zilhão, pelo contrário nas suas palavras em sessão do julgamento, se
referiu ao capitl o Manuel António Soares Zilhão, nos
termos mai honrosos para êste ;
Consid rando enfim, o bom conceito em que são tidos
o dois oficiais referidos pelos seus camaradas, considerando-os oficiais briosos que muito prezam a sua honra
e brio profi sional:
O Conselho Superior de Disciplina Militar decide por
unanimidade considerar ilibada a honra dos capitães Manuol António ~ oares Zilhão e Manuel Bairrão Bastos de
Carvalho.
. ,
Sala das sessões do Conselho 'uperior de Disciplina
Militar, aos 2:~ de D szembro do 1926.-Alberto
Mimoso
da Costa Ilharco, general - Pedro de Azevedo Coutinho,
Contra-almirante -Tomás
de Sousa Rosa, general-Albe,·to Celestino Ferreira Pinto Basto.", contra-almiranteJosé Francisco de Barros, gcnoral-rolator.
/,b~ Tendo sido agraciado por Sua Majestade o Rei de
It.~l~a com o grau de cavaleiro da Ordem da Coroa do
Itaha o capitão chefe do música da Guarda Nacional
Ropuhlicana, Joaquim Fernandes Fito, é-lho permitido,
em conformidado com a di posições do regulamento das
Ordens Militares Portugueaas, aceitar aquela mercê o
usar as respectivas insígnias.
c) Declara-se qu pelo Boletim Militar das Oolônia»
n.O 11, de 10 do Novembro último, foram agraciados
COm os graus da Ordem Militar de Cristo quo vão indicados os seguintes oficiais:
Comenâador

d CO.Ton('!·de infantaria
a Ih'a Lopes.

Manu 1 Augusto

Rodrigues

Ofl('lal

Cll.pitão do infantaria Paulo Augu. to do ROgo.
Cavalrlro8

Cnpitl'le. de infantaria Inúcio Cabral o Daniel Caetano
GUQifiio.
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d) Declara-se que pelo mesmo Boletim foi condecorado
com a medalha militar do ouro da classe do bons serviços, o coronol de infantaria Manuel Augusto Rodrigues
da Silva Lopes.

(3) Condecorados com Il. 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

Major de infantaria, cm serviço no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Jos6 Marcos Escrivunis.
Capitães: do infantaria, adjunto do govêrno militar
dos Açores, João Coelho Borges; do cavalariu, ajudante
de campo do chanceler do conselho da Ordem do S. Tiago
da Espada, Eduardo César Augusto Guerra Quaresmn.
Regimonto de infantaria n.? 6: tenente .JORÓ Miguel;
segundo sargento mestre do corneteiros Francisco da
Fonseca, n.? 69 da l ." companhia.
Rogimento de infantaria n, o 8: sogundc sargento AI(lxandre J086 Alvos, n.? 11 da 6.(\ companhia.
Batalhão do caçadores n." 7: ('apitão :\~anuel Gomos.
H.ogimento de artilharia n." f): capitão capelão João
'romãs da Costa.
2.° batalhão do artilharia do costa: touonte-coroucl
Luciano José Cordeiro.
Hogimonto de tclegraflstas : soguudo sargento Alvaro
Ferreira Lopes, Il.O 1 da l ." companhia.
2.11 companhia do adiuinistrução
militar: sl'gundo sargente Félix, n. ° 184.
Guarda fiscal : batalhão D.O 2, primeiro cabo Manuel,
n. o 16/64 da 1.a com panhia.
Mcdo.Jba de prato.

Tonentes : do infantaria João (tUt1deR das :::\O\'~!'I Sacadura o miliciano João Maria Simões Perciro do Brito,
ambos om sorviço no comando da 2.1\ rl'gião militar; do
serviço do adminiatrução militar :\Ial11wlMarques Abrnntos Júnior, em serviço no Instituto Profíssional dos Pupilos do Exército,
Hegirnonto do infantaria n.? 6: primeiro sltl'g nto Belmiro Martins Coelho, n.? 14 da 1.11 companhia.
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Regimento
de infantaria
n.? 7: primeiros
sargentos
Abel da Silva Rebelo, n.? 204: da 4.n companhia;
Boaventura dos Santos Martins, n,° 267 da 5." companhia;
J~aquim da Silva Marques, n." 233, c segundo sargento,
mIliciano Joaquim Ferreira
da Costa, n.? 231, ambos da
8.a companhia.
Regimento
do infantaria n. o 8: tenente miliciano Alberto Cândido Rebõlo Branco.
Regimento de infantaria
n. o 14: tenentes Armindo AUgusto dos Santos o João Albuquerque
Veloso.
,
Rogimento de infantaria n.? 18: primeiro sargento Alberto Russo, n, o 202 da 4. a com panhia ; segundos sargentos Eduardo
Augusto
Soares Lucas, n." 136 da
1.a. companhia, e Joaquim Ribeiro, n. ° 44 da 4. a compa-

nhí».

Regimonto
de infantaria n.? 21: capitão médico Luís
Vitor 'I'avures Baptista.
Regimonto
de infantaria
n.? 22: sflgundos sargentos
Joaquim
Rama, n.? 11, e Leonel Cardoso
Carvalho,
n.O 153; segundo sargento músico do 2.& classe Emerim
da Conceição Volez, n." 104, todos da L." companhia.
F B~talhãO de caçadores n,' 2: segundo sargento Adolfo
armha, n." 74 da 1.:1 companhia .
. Batalhão
de caçadores n.? 7: segundo sargento Justino Augusto
Guimarães
de Passos, n." 54 da 4.& companhia.
Batalhão
de metralhadoras
n. ° 2: primeiro sargento
José Ferreira
Gomos, n." 4 da 3.& companhia;
segundo
sargento Manuel da Sil va Oliveira, n. o 7, e segundo sargento mestr« de corneteiros I'~urr('nio Adelino de Lima,
o 1
.
b
n. 7,. ambos da 1:' companhia.
.
.. .
,
N R('~lmento de artilharia n. ° 6: capitão illlhmano Raúl
arC1BOda CORta Guimarães.
Grupo de artilharia
de montanha n." 1: primeiro sara
gont~ Alberto Gonçalves
da • ílvn, n." 1 da 2. ~~t~l'ia.
J 2,' batalhão
de artilharia
do costa: tenente miliciano
úho Frnnt'is<,o Lopes PNcira.
d ()O~lpnlJhia do Hl'pl't'inli!üas: capitão Eduardo Ferreira
a SIlva.
G 5.a companhia
de saúde : primeiro sargento EVI~risto
e:lC0~es da Silva Carvalho,
lI.O 861, da 7." companhIa
do
- bnto 1.0 grupo de companhias
de saúdo.
ReSecrrtariado
militar:
s('gundos
Rargcntos Alfredo da
ssurreiç, O Roque
n.' 148 e Amadeu
Henriques,
o
n. 211.
'
'
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Guarda Nacional Republicana: Batalhão n." 6: Segundos cabos, Augusto Cândido, n." 42/361 e José Mar
celino Pinheiro, n. ° 309/2:666; Segundo cabo corneteiro,
Manuel de Jesus Castro, n.? GO/2:407; Soldados: n."
79/2.648 Manuel António Alonso; n.? 112/966 António;
n." 174/1.055 Joaquim de Sousa; n.? 180/1:0G3 António
Joaquim; n." 187/411 António João Fernandes e n.?
196/1 :099 José Manuel Ribeiro, todos da 4. a companhia.
Batalhão n.? 7: soldado, n.? 370;3:543 JQSó Augusto
Carreiras da La companhia.
Guarda fiscal: batalhão n.? 2: soldado, JoM da Encarnação Raposo, n.? 135/27~ da La companhia.
Medalha de cobre

Regimento de infantaria n. ° 22: Primeiro sargento
músico de 1.11 classe, .T oão António de Souaa Cunha, n. o
101; Segundo sargento, .T oão da Gania Pimentel , n.? 8;
Segundo sargento miliciano, Possidónio do J esus Mesquita, n. ° 17 ; Segundos sargentos mó icos de 3. a classe:
Joaquim do Anjo, n." 109, e José Pereira, n." 112, todos da 1. a companhia.
Batalhão de caçadores n.? 2: segundo sargento músico de 3. a classe, António Moreira da Mota, n. o 8 da
formação de comando.
Batalhão de metralhadoras n. ° 2: segundo sargento
artífice coronheiro, Joaquim Dias de Sousa, n.? 20 da
1.& companhia.
Regimento de cavalaria n.? 4: segundo sargento artífice coronheiro, Manuel Guerreiro Próspero, n." 2:72G
do 1.° esquadrão.
1.0 Grupo de Esquadrilhas de Aviação República: segundo sargento graduado, António Diniz Gomos, n, ° 4b.
Hospital Militar Veterinário Principal: Primeiro cabo
enfermeiro hípico, Alfredo, n." 24 o pr-imeiro cabo ferrador, António Maria de Castro, n.? [)5, ambos da soeçii.o escolar.
Guarda Nacional Ropublicann : Batalhão n." 6: sogurido cabo cornetoiro, Domingos Frutuoso, n." 58/3: 149 ;
Soldados n.08: Abel Evaristo Caotano, :307/:3:158 ~fanuol António Diogues, 217/2:953, todos da 4.11 companhia.
Guarda fiscal: Batalhão o. o 2: soldado .T oaquim dos
Arcos, 0.° 322/2:387 da 1.8 companhia.
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Conselho de Recursos

Éditos de cento e oitenta dias
Pelo Conselho de Recursos
correm éditos de cento e
oitenta dias, a contar da data da presente Ordem, citando
os individuos
abaixo designados para, na qualidade de
recorridos
que são, apresentarem,
querendo, contestação
num processo que no mesmo pende e em que o primeiro
sargento do batalhão de caçadores n. o 3 José Maria Videira recorre por se julgar ilegalmente preterido na promoção ao pósto imediato pelo sargento ajudante Francisco Inácio Moreira.
Os recorridos,
bem como seus representantes legais,
têm vista do processo na Secretaria do mesmo Conselho.
Recorridos:
Sargentos
ajudantes
de infantaria:
Arminio
de Almoida, liodeio
Ferroirn
Saloio, Ernesto
Moreira dos
Santos, Raúl António de Jesus, Manuel , imõcs Rosa,
Augusto Vieira, Martiniano Augusto da Silva, Fortunato
António, José Cumissão Vaz Ferreira,
Luis Gouzuga
Grego, J ono Miguel Gomes, Isaúl da Conceição
Forreira, José Pereira,
Domingos António Ferreira,
Amadeu Alves, Joaquim
Ramos, JOl:l6 Santumarina,
José
Vaz do Carvalho,
António Ferreira,
Joaquim Augusto
Teixeira, José Valoriano Paulino, Frnncisco de Oliveira
Charnoíra,
José Luis Fragata,
Joaquim Rocha Mouru,
Fernando
Vieira
de Azevedo,
Delfim JOS') Segurado
Vieira, Armando
Carlos da Silva, Raúl Augusto Portalete Coelho, Adolfo Afonso; primeiros sargentos
do infantaria: Horácio Ilcnriques
Leitão, João Rosa, João Robêlo, António Rodrigues
da Graça, Artur Maldonudo,
Salvador Augusto Alvos, Josó do Sousa Regate Júnior,
Francisco
Mnrcos Lopes Leitão, 1[unuel Mnria, António Carlos Kilborg do Lima, Josó \ugusto,
Manuel António, Abcl Poroirn do OIUllpOS Franco, José António dos
Santos, Amuel Augusto Martins, José Nogueira do Carvalho, António Luís da Cunuu, António de Ahl'ell Araújo
Malheíro, Alcino Joaquim Fernandes,
JOIO Américo PIá·
cido do Lima, António do Sousa, António Coolho E 'tevos, Sebastião Ramon Afonso, José Correiu Vilela, Franklin 'I'avaros de Olivuirn, J osé Marcelino,
António F '1'raz de Sousa, Alfredo Loureiro, Arnaldo Pai ' do Oliveira,
Sabino Augusto da Silva, João Freire Pestana de Bar-
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ros, António Joaquim Manuelito, 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, José Fernandes, Serafim da Silva Lourenço, 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 'I'oseano, José António Carlos,
Luís Estoves,
Josó de Sunt'Ana
Júnior, José Martins
Fangueiro,
José Esteves, Leopoldo Ferreira
Guerra,
Júlio l' onseca, Ivo N oves Barreto
de Paula, Joaquim
d? Mato~ Rosa, António Augusto, Albertino
de Sousa
JIIorte, Alfredo da Costa Pais, António Lopes dos Santos,
António da Rocha Barbosa,
Euclides Ribeiro Gomes de
~a~ros, Ilídio V cnãncio Lima, Geraldo' da Costa, Antónío EsttWCR, Mário do Jesus do Assunção Carmo, Artur
nuralltl Gradim, João Cunha, Dimus Olindo de Assunção Magno, Isaac Gonçalves, Alexandre Leito, José Carlos, Fruuci. co ::\1ondes, Abel da Silvu Rebelo, J OSÓ FerMndos Ribeiro, Amadeu Cãudido da Costa, Manuel SiSões Alberto,
Alfredo
dos Santos, Manuel Gomos de
ousa, Afonso Lerves
Macedo Dória, .10s6 da Silva,
António do Oliveira e Silva, João Álvaro Albuquerque
da. Silva, Emídio Josó Aires, Alberto Ferreira do Morau" Jerónimo
'imfl.o, António Brás, Alfredo dos Roia,
A~t6nio Joaquim
de Carvalho,
José ?Iraria Calado PereIra, Carlos Tadeu do Sousa Rocha, António 'I'eixoíru-

Obituário

1926

])OZClObro20_(.()ncralla
situação UI' res rva, Francisco da Luz
Cósar Ribeiro,
23
laior reformado, Abílio César Lopes Rnmalho.
2a-('apit I , 11 \ itllaç~o de reserva, Alfredo Acácio
Rodrigues Loureiro.
Coroucl, refer nadu, \!cxnr,drp
Jo l ::-;ar,fh·!ll.
2 - \!fr
de infantaria,
1 IlUP! ~ b3~ti:ll,
w

_

H)~7
.Taneiro

•

ti

• [ '01' do q .11') de r ',erva Paulo 'I'oi:pira.
t apituo do iDf ntana I l'alll'i cu .1os", (;::\I'\':1lho.
7
Maior do (]ladro ! r' rva, .10 l :\hl'b Braga .
ti \I1'or II r forma,! , Autonill U(\ C:trv:t!ho.
lO __ Geuerai reforlu. do .Iignc! Antonio (i :1l'cia GOlllOb.
(i
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General
reformado
Alberto Mimoso da Costa
Ilharco.
12 - Coronel, na situação de reserva, António Germano
Serrão dos Reis.
17 -Capitão
veterinário
miliciano de reserva, Francisco da Silva Perdigão.

Rectificações
Na Ordem elo E;cército n.? 2t, 2.' série, de 1026, p. 1031, L 16,
onde se l~,: "Bento» deve ler-se: «Beato» j na p. 1043, L 1, onde
se lê: "Ferreira",
deve ler-se: "Pereira" j p. 1044, L 3, onde se
lê: ,,2.°., deve ler-se, "3.°,,. p. 1062, 1. 3, onde se lê: "Aguiar»,
d~ve ler-se: «Araújo» j na p~ 1061, L 28, onde se ~ê: ,,~ranc~s()o
Pires Vaz Branco Júnior», deve ler-se: "Manuel Pires \ az Bravo
J únior» j na mesma P: L 31, onde ~e lê: .1\1area», deve ler-se:
..:\lerí'a,,; na mesma P: L 37, onde so lê: ,,(;luilherllle», deve ler-se:
«Gilberto» j na mesma IJ. L 3\J, onde se lê: «Robim», deve ler-se:
«Rolin» j na 1). 1:107, L 10, onde 80 lê: «Franco», devo ler-se:
«França»;
1. 30, ondo se 1&: «Augusto», deve ler-se: "António».

Abílio Augusto Valdês de Passos e Sousa.
Está conforme.

o Ajudante

General,

~~~

MINISTERIO

DA GUERRA

28 DE FEVEREIRO

ORDEM

DE 1927

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se ao exército o seguinte:

1.o -

Por decretos de {5 de Janeiro findo:
Regimento de infantaria n.s 9

Capitão,

° tenente,

adido

ao quadro,

Manuel

Rodá-

gues.
Regimento de infantaria n.· 17
Capitão,
Silva.

O

tenente,

adido ao quadro,

Abel Baptista

da

Batalhão de oaçadores n.· 7
Capitão,
O tenente,
adido ao quadro, Amílcar
mento Osório.
Batalhão de caçadores n." 8
Capitt o,
mões.

O

tenente,

adido ao quadro,

João Miguel

Sar-

Si-

Adidos
Capitães, o tenentes de infantaria,
adidos no quadro,
na guru-da nacional ropuhliclln1t
Iunuel da
ilvn Guerra
e na guarda fiscal António .Iouquim Dias.
Resorva
Tenente-coronel
de infantaria,
do quadro da arma,
Manuel António V oiga, por ter sido julgado incapaz do
serviço activo pela junta hospitalar de inspecção-
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2. ° - Por decretos de 29 d~ Janeiro findo:
Dini~(ério da Guma - Repartição do Gabinete
Condecorado com o grau de comendador da Ordem de
Santiago da Espada o tenente coronel do exército espanhol, adido militar junto da legação de Espanha Am Lisboa, D. Carlos Rodriguez do Rivera, por estar nas condições do artigo 23.0 do regulamento
das Ordens Militares Portuguesas
de 30 de Julho de 1925.

iiinistério da Guerra - I. a Direcçã, Geral- 2. a Rrpartição
Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto D.O 5:570, de 10 de l\fnio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, do 28 de Agosto de 1920,
a contar das datas que lhes vão indicadas, aos oficiais
de infantaria em seguida moneionudos :
Coronéis:
Aires Luís de Castro, no regimento de infantaria n," 23, Francisco Soares do Lacerda Machado, no
batalhão de caçadores n," 1, desde 1 do Novembro de Hl26,
e Feliciano
António da' Silva Leal, adido no Ministério
das Colónias, desde 1 de Novembro de 1924, por terem
completado o tempo de serviço efectivo como oficial necessário os dois primeiros
para o segundo aumento de
10 por cento sôbre o sõldo e o último para o primeiro
aumento.
Tenentes-coronéis:
João Inácio Guerreiro,
no regimento do infantaria n.? 2, António Joaquim de Almeida
Valente, no regimento de infantaria u.? 18, e Manuel da
Cunha Paredes Júnior,
director da Carreira do Tiro de
Espinho, desde 1 de Novembro do ano findo, por terem
completado o tempo cio serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sobre
o sõldo.
.
Majores:
Augusto Carlos Cabral da Silva Rosa, no
regimento de infantaria n.? 11, e Inácio Soares Severino
de Mole Bandeira, no batalhão do caçadores u. ° 7, desde
1 de Novembro
do ano findo, por terem complf'tado o
tempo de serviço efectivo como oficial ll(ICeSIHírio para O
segundo aumento de 10 por conto sobre o sõldo.
Capitães : Artur Maria Sarmento Rodrlgues,
no regi-

2.- S6rie

ORDEM' DO E. BRCITO N.· :l

85

mento do infantaria
n.? 10, João Pedro da tjilva., na
guarda nacional republicana,
Alnlro Pacífico do Oliveira
e Sousa, na guarda tis ai, o Fernando
Mauro ele Assunção Carmo,
no regimeuto
de infantaria n o 17, os três
primeiros desde 1 do Novembro
e o último desde :..>D do
8otombro de 1926, por terem completado
o tempo de
serviço ofectivo como oficial necessário para o :;.t?~nl1rlo
aumento d 10 por cento sobre o sOI(10; João do Almeida
Serra, no regimento d infantaria n.? HJ, Fernando
Iuácío Gomes, no batalhão <1(' caçadores n." 12, Duílio da
Silva ~larqll() , na. Carreiru
de Tiro de Espinho. desde
1 de No '('rubro do ano findo ; Aníbal Artur Marcelino o
João José Dias, no quadro da arma, respectivznnonte
desdo lf) de Maio e 1 do Dezomb ro do H):A:; Curlos Alberto Ferreira
lIenriq uos, no regimento
de infantaria
n.O 18, desde 11 de Julho; José ~[atn.ns, no batalhão de
caçadores n.? 10, desde 28 de 8etembro, )lúrio Augusto
'I'eixeiru Dinis, na guar la nucionnl r"puhlicana,
desde 3
d Outubro,
0 Jo:>6 l\l(,llrJp~ Silvestr
, adido no Miuistério das Colónias,
desde 15 de Novembro de 10~(), por
terem completado
o tempo de serviço efectivo como oficial necessúrío para o primeiro aumento de 10 por cento
sôbl'o o soldo.
Tenentes:
José Farinha da Silva, no rogimcnto lll' iafautariu n, o 2, Carlos Eugénio do Burros Pinto, no regimento do infantaria
n. o ~O, Leandro
do Carvnlho Ros.oira, no batalhão de caçadores n. o 1, Domingos Ferreira
1II ndcs, 110 batalhão dr caçadores n. o 10, Antóuio Joaquim Ribeiro o João ::\lanud Gomes, do "tinto ~.o grupo
de mI tralhadoras,
Cristóvão
da Ponto Carvalho
na
guarda nacional republicana,
deselo 31 d<:lD '?'Olllbro, o
Mário Augusto Gil, no regim(_>nto do infantaria. n.O 13,
Henrique R'a.d F'razào, no regimento dn infu.nbria n.O 24,
Francisco
da Costa Corr(·iu, no quadro da arma, Basílio
do 1\1 ndollc;a ~ obro ::\[arreiros, no Instituto PI'()fis~ional
dos Pu pilos do g_'ército, d.('!'lIlo 13 d0.r ulho de 10:?G;
J Ol'go Pin l!l'iro Sorrão (la. V ('i~a., no batalhao do car,ltllo·
res n.O 2, (lesde 9 d(_>1"o\'or<,iro de> !f.)2(i, Jo. é Corr(_>ia
Pires de Lima, no r 'giml'nto de infantaria n.O 9, 1}IISdo
2 d( Janeiro de 1027, Paulino Jo'{, das Dort\s, adi(io no
[illistério <1M ColÓlli' ,d('sdll
12 dG tíllnbl'o .1111 \)24,
António Corl' ia dCl Pinho .Júnior, no rt'gimPllto do infuntaria n.O 5, Joaquim
Allwrto
do Lara Ah~gn:, na
guarda nacional
l'I'publil'ana,
.\gnstinho da COQceição
Uamalho,
no rrgimonto do infantaria
n.O 22, o António
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de Matos Bugalho, no batalhão do caçadores n.? 1, desde
6 do Maio do 19~r), ficando nula o do nenhum efeito a
parte dos decretos do 20 do Junho, 22 do Agosto e 19 de
Setembro do 1925, fluO respectivamente
lhes concederam
as mesmas vantagens;
milicianos:
José Goncnlvos, no
regimento
do infuntarín n." L, Bento Teodósio Tomás
Cabrita e Felizardo Pachoco Surmento da Conceição, no
regimento de infantaria n.? 16, António dos Santos Neto,
no r<,gimento de infantaria n.? 19, c António Maria Mnrtins, no batalhão
de caçudores n.? 10, desde :3 de Novembro ele 1926, Carlos Assis, no regimento (lo infantaria n." 18, desde 18 de Dezembro de 19~C); do quadro
especial: António de Lemos Viegas, no regimento do infantaria n.? 14, dosdo 20 (lo Maio, Joilo Lúcio Amal'a~,
no regimento do infantaria n. ° 17, desdo 2G de FC\'C'l'Ol1'0, o Domingos :\Iartins Romão, no batalhão de caçadores n.? 11, desde 2D do Agosto de 10~G, por torem completado o tempo do serviço efectivo corrio oficial nocossário para o primeiro
aumento de 10 por cento sobre o
soldo.
Concedidas
as vantagens
de quo trata o § único do
artigo 6.° elo decreto u.? n:f)70, do 10 de Maio de 1\:119,
modificado pela lei u.? 1:0:30, de 28 do Agosto do 1920,
n contar das datas quo lhes vão indicadas, aos oficiais
de nrtilharia em segul.ln mencionados:
'I'enento-corouel
Fernão de Moura Coutinho Fornnndos 'I'omás , no quadro, do~do 1 de Dezembro do 1\)26,
por ter completado
o tempo do serviço efectivo, como
tenente, necessário
para o primeiro aumento de 10 por
cento sobro o soldo.
Tenente José Gomes Martins Calado Júnior, no rogimeuto do artilharia n.? G, dl'sdo 13 do Julho do 102G,
por ter completado
o tempo do serviço efectivo como
oficial uccessário
para o primeiro aUlllento do 10 por
cento sõbro o soldo.
Concedidas
ns vantagens
do que trata o § único do
artigo 6.0 do decreto n, ° 0::)70, do 10 di" ~Iaio (lo 1919,
modificado pela lei n.O 1:0;19, (lo 28 de Agol-lto d!' ln20,
fi contar
do 1 do Novombro (10 ano findo, no capil. o do
servi<:o de administra<:ão
militar Albl'rto
Silv1\00 do
Alldmclf', por ter completado 1-1: anos do ~orviço efectivo
como oficial.
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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 19:W,
desde 1 de Dezembro de 1923, ao coronel do corpo do
estado maior José Augusto Lobato Guerra, por ta compll'tado 2G anos de serviço efectivo desde a sua promoção a tenente necessários
para o primeiro aumento de
10 por cento sôbro o sõldo,
Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 13 de
Novembro
de 192G. inserto na Ordem do Exército n,"
23. 2. a sóri=, do mesmo ano, que passou à situação de
adidos o capitão cio quadro da arma de infantaria,
António Duarte Carrilho,
e o tenente de rogimento de infantaria n. ° 8, Daniel Rodolfo Carvalho Braga.
Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 30 de
Ou tubro do ano fiudo, inserto na Ordem do Exército n. o
22: 2. a série, do mesmo ano, que passou à situação de
.adido o tenente miliciano do serviço de administração
militar, do quadro especial,
Venceslau
de Figueiredo.
Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 11 de
Dez('mbro do ano findo, inserto na Ordem do Exército
n.O 24, 2.a sério, do mesmo ano, que passou à situação
de adido nos termos do 0.° 3.0 do § 1.0 do artigo 60.0
do decreto n. ° 12:017! de 2 de Agosto de 192G, o tenente
do grupo de artilharia
D.O 22, José António
Madeira •
.~OInI'IHlo professor efectivo da 8.a cadeira <1;1 Escola
MÜltar, nos termos do urtigo ~O.o do decreto 0.° 5: 187-4 U,
de 10 de Maio <lo 19H1, o major de artilharia,
professor
provisório da mesma cadeira, Eduardo da Costa Ferreirn .
. Exonerado,
a seu pedido, do lugar de professor
ordlnário do Instituto Profissional dos Pupilos do E. ército
Q tenente
módico João Manuel Rodrigues,
Batalhão de caçadores n.s 10
Tenente, o alferes de infantaria Manuel de Albuquerª~e, contundo a antiguidado,
para todos os efeitos, desde
de Dezembro do ano findo.
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5.· companhia de saúde
Alfores

módicos

milicianos,

os

aspirantes

a

oficial

médicos milicianos António Júlio de Almeida de Assis
Brito, n.? 928 da Ln companhia do extinto 1.0 grupo do
companhias de saúdo. e Herculano Rebelo Rocha, u." 81c}
da extinta

La soct;ão' de reserva

das tropas

J

do saúde.
J

~ Distrito de recrutamento e reserva.

n,> 18j

Tenentes
médicos milic.anos
do reserva,
módicos milicianos do oxtinto 1.0 grupo de
de administração
militar Joaquim Francisco
Graça o Maurício Maia Ramos, nos tormos
do artigo 2.° da lei n." 7.1:;3, do 24 de Julho

-,

os tenentes
compunhin
dos Santos
da alínea b)
de 1917.

Distrito de recrutamento e reserva n.O 20
Majores módicos milicíunos
de reserva territorial,
os
majores médicos milicranos llO extinto 2.° grupo de companhias de saúde António Ferreira
da Silva AIl'gria,
Alberto
da Maia Cruz do Valo, J os6 do Matos, Manuel
Fernandes
da Silva Júnior, José Cipriano Dinis e Delfim Augusto da Silva Pinheiro.
Capitães módicos milicianos do roserva territorial,
os
capitães módicos milicianos do extinto 2.° grupo do companhias de saúdo Alexandre
da Silva Baetos, AntónioAn~usto de Mornís
Ahflio Lopes Gomes, António de
Oliveira, Francisco iuácio l'oreira Pigueircdo,
Francisco
Pedro de Jesus, Serafim Simões Pereira, Alfredo Lopes
Matos Chaves, Aucusto Lourenço
Simões, Antônio Poreira Pinto Breda ~'Of\(' Antunes Leitão, José Lopes de
Oliv(>ira, António 'da Costa Ferreira e Bernardo Pedro.
Capitãos
módicos milicianos de reserva,
os capitães
módicos milicianos (lo ('_"tinto 2.° grupo de companhias do
8u~tle Albflrto Tavares
Forroira
de Castro,
Fl1rJumdo
Veigu Cabral Beleza dos Santos, Alb rto Cuportino Pessoa, Alberto Moreira Rochn Brito o J os6 Maria Cabral
de Ara.gão Lacorda.
Disponibilidade
. Capitão do, infnntnrin no quadro de comissões, em serVIÇO. no Instituto
Profissional
dos Pupilos do Exército,
Eurico Eduardo Rodl'ig11oH Nogueira.
Tenente de infantaria
Alfredo do Frnnç
Dória N6broga, por se ter aprosentado
de licença ilimitada.
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Adido

'I'enonta do regimento
de artilharia D.O 1 Alfredo de
.Azevedo Fonseca,
por ter sido requisitado
pelo Ministério das Colónias pura servir na Companhia de N iassn
-em comissão extraordinária,
nos termos do artigo 7.° do
.d~reto de ~O de Novembro de 1914.
Reserva.
Coronéis: de infantaria, no quadro da arma, João Ma.ria Ferraz,
nos termos do § único do artigo 2.° do decreto n.? 12:248, de 30 de Agosto de 19'::6; de artilharia
Francisco
Roberto Guerreiro da Trindade o do quadro
au.'{iliar dos serviços de artilharia
Joaquim Ma.ria N 0gueira. Alves Cativo e o capitão <lo mesmo quadro, do
grupo de trem n." 3, João Gomes, por terem sido jul,gados incapazes
do serviço activo pela junta hospitalar
de inspecção.

3.° - Por decretos de õ do corrente m s:
lill t,rio da Guerra -

ta DÍf~cçâAlGeral- 2.' Repartiçio

Concedidas
as vantagens
do que trata o § único do
~rtigo 6." do decreto n.? 5:570, de 10 do Maio de 1919,
1ll0Llificado pela lei n." 1:039, de 28 do Agosto de 19~0,
a contar das datas quo lhes vão indicadas,
aos oficiais
de artilharia
em seguida mencionados:
coronéis:
Aloxandr
Herculano
Garcia, na
da 2. a Direcção Geral do ~IilliRtério da
G\lerra,
desde 1 de Dez mbro do 1926, ficando nula e
de neuhum efeito a parto do decreto do 8 de Janeiro do
-COl'l'eute ano quo lhe concedeu as 100 mas vnutagens,
e
~oaquiUl da Silveira Malheiro, na Escola Prática de Arttlh.lria, desde a m sma data, por terem completado o
tempo do serviço efectivo desde a sua promoção a tenente necessário
para o segundo
aumento do 10 por
-cento 'Obro o soldo.
Majores:
Abel Nunes Perostrelo
de Vasconcelos,
na
3. a Uopartir:ão
da Dir 'c<;ão dn Arma de Artilharia
e
curso do estudo maior, Álnlro 'I'el s Ferroira de
.U!;BOS,
na 2. a Repartição
da 3. li Di rccção Geral do Mial.lstério da Guerra,
detido 1 do Dezembro de 1926, fi~audo nula e de nenhum 'f(·ito a parto do decreto <18 8
e Janoiro do corrente ano que lhes concedeu as moaTonentes

3.8. Rllpal'tir;ão

pOlU

°
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mas vantagens,
e João José Pereira Damasceno,
no regimento de artilharia n. ° 8, desde a mesma data, por terem completado o tempo de serviço efectivo desde a sua
promoção a tenente ucceesário para o primeiro aumento
de 10 por cento sôbre o sõldo ,
Tenentes:
Joaquim de Almeida Baltasar, no regimento
de artilharia n.? 3, desde 28 de Julho de 19:!6, por ter
completado o tempo de serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento do 10 por cento sOb:-o
o soldo, e milicianos:
do quadro especial, Luís Mário
Ferreira
de Caldas Lemos
no regimento
do artilharia n. ° 8, desde 2 de J unh~ de 1925, o Francisco Correia Pinto, no grupo de batarias de artilharia
de montanha n." 2, desde 1 de Novombro
de 1926, por terem
completado o tempo' de serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sõbre
o sôldo.
Concedidas
as vantazens
de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.~ 5:570, do 10 do Maio do 1\.)19,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
ao capitão de cavalaria
adido ao quadro, em ser ,;iço na
guarda nacional republicana,
António Luis da Silveira,
desdo 1 de Novembro
de 1926, por ter completado o
tempo de serviço efectivo como oficial uecessário para o
segundo aumento de 10 por conto sõbre o soldo.
Conceâ.idas as vantaO"ens de que trata o § único do
artigo G.° do decreto n.o" 5:570, dl~ 10 de Maio do HH9,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto do 1920,
a contar de 10 do Janeiro do corrente ano, ao tenente-coronel módico da Dit'(>c~f(o do Serviço de Saúdo Militar Ma~uel do Jesus Susano, por ter completado o tempo
de sor:'lço cf('Clivo desde a sua promoção a tenente nocesfo1árlOpara o seguudo aumento de 10 por cento sobre

o soldo.

Nula o do nonhum ofeito a parto do decreto de 24 do
Julho do ano findo que colocou no distrito do recrutame?to n.? 23, como eupitllo miliciano do reserva territOrl.al, nos termos do artigo 440.° do decreto de 2f> de
Maio de 1011, o capitão miliciano de reserva, do regim.pnto de infantaria de reserva n.? 23, AiI' s 'I'elxoira da
Silva Leal, por só agora ter havido conhecimento do que
o referido oficial faleceu cm 4 de Maio do 1923.
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Separado do serviço o tenente miliciano do serviço de
administração
militar,
do quadro especial, Sérgio José
FC'rnandes Serra, por se achar compreendido na alínea c)
0
de disciplina
d~ .n. o 2. do artigo 149.0 do regulamento
1111htar.
ao efectivo do exército o alferes de artíhana José Araújo
Martins
de Sousa Nazuré, que em
10 de Janeiro do corrente ano se apresentou
voluntàriamonto de deserção,
pelo que fica na situação de disPonibilidade.

1 A.umentado

Mioistério da Gllerra - 3.a Direeção Geral-

8.a Repartição

~oncedidas
as vantagens
de que trata o § único do
arhgo 6.0 do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
lnodifieado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
deSde 1 de Novom hro de 1926, aos tenelltes-COl'0néis do
Corpo do estado maior Henrique
Sátiro
Lopes Pires
Monteiro, Manuol Firrnino do Almrida .Maia Magalhães
e! adido, em serviço no Ministério das Finanças,
VitorIno Henriques
Godinho, por terem completado o tempo
~e serviço efectivo necessário para o primeiro aumeuto
e 10 por cento sobre o soldo.
Regimento de infantaria n.· 10
F Tenentes milicianos de infantaria,
do quadro especial,
d rau:isco do Oliveira Pio e José Carlos, que do regresso
o. Mluistério do Interior se apresentaram
em 19 de JaneIro do Corrente ano.
Regimento de infantaria n.· 13
do infantaria,
do quadro especial,
que de rr-grosao do .Miuistório do
terlor se aproscntou r111 19 de Janeiro do corrente ano.

J Tonente miliciano
r~sé . Lopes Soares,

Regimento de oavalaria n.s 4
, Tonente-coronel,
O major Joaquim J086 da Conceição,
donDtando ll. antiguidade
para todos os efeitos desde 31
o ezembro do 1926.

II .

Regiment.o de cavalaria n.· 10
Armando Pereira Carvalhal
da Silto~ra reles Uettl'ncourt,
contando a antiguidade
para
Os os efoitos desde 31 do Dezembro de

Vo' nJ~r,

°

capitão
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Disponibilidade

Major do serviço de administração
militar, em inactividade,
José Barbosa. Camejo,
por ter sido julgado
pronto para todo o serviço pela junta hospitalar
de inspecção, cm sessão de 6 de Dezembro do ano findo.
Capitão do serviço do administração
militar, no quadro de comissões, Eduardo
Rodrigues Neto de Almeida,
nos termos do n,? 4.° do § 1.0 do artigo 60.0 do decreto
n." 12;017, de 2 de Agosto do ano findo.
Tenente de artilharia,
adido, António Rodrigues Janeiro Borges, que se apresentou
de licença ilimitada.
Adidos

Tenente
do regimento
de cavalaria n. o 4 João J oaquim Valadas, por tc-r sido requisitado para desempenhar
serviço na Escola Militar do A dação.
Alferes do reaimonto
do cavalaria n.? 10 BernardinO'
Gonçalves,
por t~r sido requisitado
pllra desempenhar
serviço dependente do Ministério do Interior,
na guarda.
nacional republicana.
•
Reforma

Coronel, na situação de reserva, Fernando
Augustodo Carmo, e majores na mesma situação Rodrigo Maria
da Silva 'Salema e Alfredo
Augusto Hipólito Correia
Maximiliano
e Oosta, por terem. atingido
o limite de
idade nos termos do 1l.C 2.° do artigo 3.° do decreto do25 de Maio do 1911.

4.°_ Por decret08 de t2 do eorrente mês:
IiBiatério lia Guma-i.a
.,.,.....

~

'iii

_

Díret~ãoGeral- 2," Beparhçao
.......

;,.....

-r -,

~

-~

.. ,__

..
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<?onc('didas as vantagens
de que trata o § único do
arb~o 6.° do decreto ,n.o 5:570, de 10 do Maio do 1919,
modificado pela lei 11.° 1:039, de 28 do Agosto de 1920,
a contar do 31 de Dezembro de 1926 ao gt'nllral eraduado Aquiles Alfl'(~do da Silveira. M~chado adidg tI.O
Mini~t6rio d~ Instrução,
por ter completado '5 anos do
efectivo serviço corno general.
Concedidas
as vantagens
de que trata o § {miro do
artigo G." do decreto n.? 5:570, de 10 do Maio de 1919,

2.' Série
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modificndo pela lei n.? 1:039, do :!8 do Agosto de 19:30,
a contar das datas que lhes vão dosigndns, nos oficiais de
infantaria em seguida mencionados:
Coron6is:
João Maria Forraz Júnior, governador
miaitm' interino da lIadeira,
c Duarte do Amaral Pinto de
Froitas, na l..a Inspecção do Infantaria,
desde 1 do Novombro de 192G, por terem completado o tempo do servir:o efectivo como oficial neeessúr-io para o segundo aumento tl( 10 por cento sobre o soldo.
'I'ouentos-coronéis
: Pedro Augusto de Sousa e Silva,
na Escola Prátlca de Infantaria,
desde 1 de N ovembro
de 19~;); António Henrique ~imõos de Sousa, na 5. a Inspocç: O dll Infantaria;
José ~1al'tilUl Carneira, no batalhão
de caeadoro n, o 11, e Francisco
Martins Forreiru, no
batalhão
do motralhadoras n." 2, desde 1 do Novembro
do lH:W, por torem completado o tempo do servir: o efecth·o como oficial uocessário para o primeiro aumento do
10 por cento sôbro o sõldo.
Majoros : Mt\.rio Artur do :\10ndonça de Azevedo Coutinho, no Instituto Profissional
dos Pupilos do E. ércíto,
det;<lo Ir) de Novembro de 192-1; Luís Gonzaga Cardoso
de ~Ienpses Pinheiro, no batalhão de motralhadorus
n. o 2,
desde 1 do Novembro do 1926, por torem completado
r~8pectivaOlonte
o tempo de serviço efectivo como ofieia] neceasário para o primeiro e segundo aumentos de
10 por cento sobre o sôldo.
Capitüos : Fernando Lapa de Oliveira Correia, na Carreira de Tiro V rgueiro-Duela Soure , desde 1 de Novembro do 1925, e Jaime Martinho Ferreira
Leal, no
00v0rllo
Militar da Madeira,
desde 1 do Novembro de
192G, por terem completado
respectivamente
o tempo
de
erviço efectivo como oficial necessário
para o se~lln(lo o primeiro
aumento'
de 10 por cento sõhre o
1I01clo.
. 'l'Ol1l'ntoR: Afonso Marques da Silva, no regimento da
lnf~ntarin n.? 2; José Augusto do Araújo o Joaquim AutÓ1l10 .' algnoiro,
no regimento do infantaria n. o 17, (L~sde
31 dn Dezemhro
de 19~G; Alft'{'do da Silva Gomes, no
batalhão
n caçadores n. o 10, dc>sd(\ 15 d(\ Outuhro do
192õ; Eugénio Gonçlllwls do .:\fagalhã<'fi Figuoil'{ do, no
~u::dl'o da firma; Ahd 1'10rl'ira, no r gimonto de infttuiarlll. l~.o 5; Augul!to do Oan"lllho, no regimento 110 inlhDtarla n.O 11, e Manuel Joaquim DominguC's, no hnta110 do caçadores n. o 7, os três primeiros dos do 3 do
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Fevereiro
e o último desde 6 de Maio de 1925, ficando
nula o de nenhum efeito a parto dos decretos do 20 de
Junho,
22 de Agosto e 11 de Julho do 1925, que respectivamento
lhes concederam
as mesmas vantagens;
milicianos: Jacinto Gonçalves Godinho, no regimento de
infantaria 11. o 25; Vítório Frederico Crispim, no batalhão
de caçadores
n.? 4, desde 2 de Novombro;
do quadro
especial:
lIugo Mendes Calado, na guarda nacional republicana,
desde 28 de Dezembro
de 1926, por terem
com pletado o tempo de serviço ofectivo como oficial necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sobre
o sõldo,
Demitido
do serviço do exército
de infantaria António Esteves Amaro,
preendido
na alínea c) do n." 2.° do
gulamento de disciplina militar, pelo
a doutrina do artigo 158.0 do mesmo

o tenente miliciano
por. se achar comartigo 149.° ?O reque lhe 6 aplicável
regulamento.

Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 13 de
Novembro de Hl26, inserto na Ordem do Exército n." 23,
a
2. sério, do moamo ano, que passou à situação do adido
o tenente miliciano de infantaria J osé Pereira da Rocha.
Nomeado profossor
efectivo do 6.° grupo de disciplinas do Instituto
Feminino
de Educação e Trabalho,
nos termos do artizo 12.° do regulamento
do mesmo
Instituto,
o l.enento·~oronel do serviço de administração
militar Alberto David Branquinho,
inspector da instrução do mesmo estabelecimento.
Nomeados profossores
dos grupos do curso preparatório para o ensino
comercial
o industrial
e curso
elementar
do comércio do Instituto
Profissional
dos
Pupilos do Ex6rcito os socuintcs
oficiais do quadro do
comissões:
t>
.Matemática e aritmética comercial, eciências fisico-quimtca.s, ieenoloqia e mercadorias - profossores
ordinários
e. efectivos, os profossores ordinários o efectivos do extinto curso primário superior
tenente-coronel
de infant~ria J aime A~gusto Pinto G~rcia O eapitão do infantana .Baltasar. SImões F('rroira;
profossor
provisório,
o
capitão
do mfautaria
José Ribeiro
da Fonseca
Mon-

donça.
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Línguas pátria e fruneesa - professor ordinário. o professor ordinário
do extinto curso primário superior, tenon te-coronel de infantaria
Júlio César Ferreira;
professor ordinário e efectivo, o profossor ordinário (' efectivo
do extinto curso primário
superior,
major de infantaria
Mário Artur de Mendonça .Azevedo Coutiuho.
Lín[Jua inglesa - professor ordinário o efectivo, o professor ordinário
o efectivo do pxtinto curso primário
Suporior,
capitão de artilharia
Óscar Noto do Freitas.
Desenho - professores
ordinários
e efectivos, os prof~ssores ordinários
e efectivos do extinto curso primário suporior,
tenente-coron '1 do corpo do estado maior
J_osó Joaquim
Ramos o major de infantaria
Francisco
Nunes Claro.
Geo[Jmfi(l e história - professores
ordinários o ofcctivos, os professores
ordinários
c efectivos do extinto
curso
primário
superior,
tenente·coronol,
roformado,
Custódio Josó Ribeiro o capitão capelão do extinto corpo
de capolãt's militares .João Lopes Soares.
Comércio, direito comercial e economia política - prof?ssor ordinário (I efectivo, o ;;rofossor ordinário e etoch.yo do extinto curso primário
superior, major do serV1ÇO de administração
militar Vitorino 'Máximo de Car'\1a1ho Guimarães.
Trabalhos manuais-profl'ssor('s
ordinários e-efectivos,
os professores
ordinários
e efectivos do extinto curso
pri?,ário
superior,
tenente-coronel
do corpo do estado
~alor J oito Carlos Pires Ferreira
Ühaves e capitão do
Infantaria José da Cruz Viegas.

lIiuistério da Guem - f. a nirt'ctáo Gera! _ 4. a Rrpar'ição

d Conrlecora~o

com o grau do oficial da Ordem Militar
Cristo, com palma, por 110 achar ItO ahrigo do artgo 21.° do decreto n.? 11:012, de 30 do Julho ele 1925,
e do § 1.0 do artigo ô.o do decreto n.? 8:357, de :?f>. de
~gosto de 1022, o capitão múdico do extinto 2. ° grupo
e Companhias de saúdo Luis António Raposo.
rO

liIialério

da 6urra - 3 • Dirtcçã~ Gml

1 • Repartição
d Coronol, o tonente-coronel
"tlpranumerRrio
do corpo
o estado maior Artur Peroira d« l\l<,squitll, nos termos
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do urtigo 28.0 do decreto de 26 de "Maio do 1\")11, modificado pela lei n,? 798, de 31 de Agosto de 1017, contando a antiguidade,
para todos os efeitos, desde 22 de
Janeiro do corrente ano.
3.' Repartição
Coronéis,
os tencntcs-cor onéis do corpo do estado
maior COi'\ário AllgURtO de Almeida Viana e supranumerário Manuel Firuiino de Almeida Maia Mugn.lhítt's, nos
termos do artigo 28.0 do decreto do 25 de Maio dA 1911,
modificado poln lei n.? 798, de 31 de Agosto de 1017,
contando a antiguidade,
parn. todos os efeitos, desde 22
de Junoiro do corrente ano.
4," Repartição
Coronel,
o teuento-coronol
supranumerário
do corpo
do estado maior IIonriquo S,ítiro Lopes Pires Monteiro,
nos termos do artigo 28.0 do decreto de 25 do Maio do
1911, modificado pela lei n.? 798, do 31 do Agosto do
1917, contando
a antíguidado,
para todos os efeitos,
desde 22 do Janeiro do cor routs ano.
1.' r('glito IIlUltar

Coronel,
do estado

o tonento-coronC'l supranumerário
maior José E~teYos da Conceição
nhas, nos termos do artigo 28.0 do decreto
Maio de 1011, modificado
pela lei n, o 79K,
Agosto de 1917, contando a antiguidade,
para
efeitos, desde ::2 do Janeiro do corrente ano.

do corpo
Mascaro-

do 2;) de
de 31 do
todos os

Quadro da arma de infantaria
Coronel, O tenente-coronel
<lo quadro da arma Jaime
de Campos Ramalho,
contando a antiguidado
desde 15
do Janeiro do corrente ano,
Batalhão de caçadores n.· 4
'I'enente
miliciano de infantaria
do quadro especial
Joaquim
Felizardo
Tuborda
Veloz Caro~o, que de regresso do Ministério r1as Colónias se apresentou
om 1
do corrente mês e ano.
Distrito de recrutamento e reserva n.s 20
Alferes
das tropas
de reserva,
o primriro sargento
das mesmas tropas Manuel de Matos, ::lOS termos do
artigo 438.0 do decreto de 25 de Maio de 1911.

2.' Série
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COl'onE'l, O tenente-coronel supranumerário,
do corpo
do estado maior, professor da 31. a cadeira, Hélder Armando dos Santos Ribeiro, nos termos do artigo 28.0 do
decreto de 25 de Maio de 1911, modificado pela lei n. o
798, de 31 de Agosto de 1917, contando a antiguidade,
para todos os efeitos, desde 22 de Janeiro do corrente
ano.
Disponibilidade

Coronel de infantaria, adido, Arcanjo de Almeida
Teixoira, qne de regresso do Ministério do Interior se
apresentou. em 6 do corrente mês.
Capitão de infantaria, adido, Carlos &ja da Silva,
que de regresso do Ministério das Colónias se apresentou em 2 de Janeiro último.
Adidos

Coronéis, os tenent e-coronéis, adidos, do corpo do
estado maior r Vitorino Henriques Godinho, em sorviço
no Ministório das Finanç-as, e Vasco Freire Temudo, na
situação de Iicença ilimitada, DOS termos do artigo 28.0
doO decreto de 25 do Maio de 1911, modificado pela lei
n. 798, de 31 de Agosto de 1917, contando a antíguída de, para todos os efei tos, desde 22 de Janeiro do corfento ano.
Tenente do 1.° batalhão de artilharia de costa Ar:mando Alberto da Silva Pereira, por ter sido requisitado
pelo Ministério das Colónias para ir servir na província.
de S_ Tomé (l Príncipe em comissão ordinária, nos termos da primeira parte do artigo 1.0 do decreto de 20
de Novembro de 1914.
Reserva

.Goneral Adriano Abflio do Sá, por ter atingido o li111lto do idade, nos termos do n. o 2.0 do artigo 2.0 do
decroto do 25 de Maio do 1911.

5. o - Por decretos de 19 dI) corrente mês:
lIiuislério da Guma·· f.a Direrção Geral- 2. a Repartição
?oncedidas
0

artl~o 6.

as vantagens

do que trata o § único do

do decreto u. o 5:fl70, do 10 de MlIio de 19H),

:modlficado pela lei n. o 1:039, do 28 do Agosto do 1920,
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a contar de 20 de Maio de 192(), ao 1enente miliciano
de iafautaria António Ferreira,
por ter completado o
tempo de 8e1'\'i<;0 efectivo como oficial necessário para o
primeiro aumento do 10 por cento sobre o sõldo.
Concedidas
as vantagens
de quo trata o § único do
artigo 6.° do decreto u.? [):f>70, do 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n,? 1:039 , de 28 do .Agosto do 19:!0,
....
n. contar das datas que lhrs vão designadas,
nos OhCHIlS
de cavalaria em seguida mencionados:
Majores Carlos dos Santos Natividade,
no Instituto
Profissional
dos Pupilos do Exército, o Teodorico Forreira dos Santos, no rogimonto do casalaria n. ° ü, desde
1 do Novembro do 1921i, por terem completado o tCI?Po
de serviço efectivo como oficial necessário,
respectivamente, para o segundo O primeiro aumento de dez por
conto sõbro o sôluo.
Tenentes do regi monto de etwnlaria n.? 2 Antóni.o da
Costa e miliciano António Sohral do Almada Nogroiros,
desde 2 do Janeiro do cor-rente ano, por terem completado o tempo do serviço efectivo como oficial necossúrio
para o primeiro aumento do dez por cento sobre o soldo.
Ahatidos ao efectivo do exército o major miliciano do
quadro especial,
do O'l'UpO do artilharia.
n.? 21, Luís
Carlos do Faria Leu! (3 o tenente miliciano do mesmo
quadro,
do r(\gimento
do cavnlaria TI.O 9, João Pereira
de Carvalho,
por terem completado,
r('spcctivamcnto,
em 7 fi 6 do corrente mõs, o tempo de ausência necessário para constituir dosorção.
Auml'ntado

ao efectivo

taria, adido ao quadro,
fI,uO em 11 do Outubro
rramcnto do deserção.

do exército o alfores do infauAlvaro .lorgo dos Reis Morais,
do 10:'w se apresentou voluutà-

Negado provimonto
ao recurso interposto
Conselho de Recursos pelo sarecnto aj udante
1
.
o
,
1.0 osquac lNruo uo
regimento
do cavalaria
Francisco
Barradas,
por não ter fundamento

perante
o
n, ° 38~) do
D.O 2, Josó

logal.

Conselho Superior de Promoções

Exonorndo
Sousa

Dias.

de vogal

o gonernl

.Adalborto

Gastão

de
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V ognl nos termos do § 1.o do artigo LOdo decreto
n,? 12:16:3, de 21 de Agosto do ano findo, o general José _
Justino Teixeira Botelho.
-:-;:--..
/t:.r:":
(.~.~uu»;
'.

Regimento de infantaria. n.· 9
.::_
Tenonte
miliciano
do infautarta
do quadro
SR, eial
Silvino Artur de Oliveira Saraiva, que de regre'(iQ dol\1inistério do Interior se apresentou
em 17 do correntQ
~ês, por ter deixado de prestar serviço na guarda nacIOnal republicana.
Batalhão de caçadores n.· 5
Major, segundo comatulante,
o capitão,
segundo comandante
interino,
João Augusto de Fontes Pereira de
Mele.
Quadro especial a que se refere o artigo 5.°
do deoreto n.· 7:823, de 23 de Novembro de 1921
Tenente
miliciano
de infantaria
do quadro especial
António Pedro Correia Limpo do Lacerda,
que de regresso do Miniatério das Colónias se apresentou
cm 11
de Janeiro do corrente ano.
Qua<lro de oomissões
Major, o capitão
do infantaria,
director
COlltral de Sargentos,
Paulo Tomé Mendes.

da Escola

Disponibilidade
Major de infantaria,
adido, António Alves Viana, qllO
de regresso do Ministério do Interior se apresentou
em
17 do corrente mês, por ter sido dispensado do serviço
da guarda nacional republican:t.
Capitão de infuntariu,
adido, Eduardo José dos Santos, que dI regresso do :\lilli"tÓl'io das Finanças se apreSOlltou .m 17 do COI'l'I'Uto mês, por ter sido dispensado
<lo son'iço da gU:lrlla fiscal.
'l'pn<'ntPs de infantaria:
adido, Ernesto Júlio da Graça GOi1çulYe~, quo de regr('s~o do Miuistório das FinanÇ~\S se apresentou
om lf> do corrente mês, por ter sido
~I!'\p('n~ndo do serviço da gllar<~a fisca~,. c .Carlos Raúl
amncho, quo so apresentou
do liconçn ilimitada.
Adidos ao quadro
Capitão do infantaria,
adido, José Pedro de Mutos,
que do regresso do ~[i[listério do Interior SI' apresentou
~tn 11 do Novembro
do Hl:.W, pOl' ter deixado de presar serviço na guarda nacionnl r rpublicnna.
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Tenentes
de infantaria,
adidos, António Homem Rebêlo Júnior e José Maltn, qu de regresso do Ministériodo Interior
se apresentaram
em 19 do corrente mõs,
por terem deixado de prestar serviço na guarda nacional republicana.
Adido

Tenente do regimento do infantaria n." 15, Bento Pimenta Formosínho,
por tor sido requisitado para de sempenhar uma comissão de serviço dependente
do Ministério das Finanças na guarda fiscal.
Reserva
adido ao quadro do genoralato,
Abel Ilipóhto, por ter atingido o límíte de odade, nos ter mos do
n.? 2.° do artigo 2.° do decreto de 25 de Maio de 1911.
Corouéis:
de infantaria.
José Francisco
l\1l ndes doPasso, do artilharia, Raimundo Enos Moira, o do serviço
do administração
militar,
João Evangelista
da Costa
Roxo, nos tormos do n." 4.° do artigo 2.° do decreto
de 25 de Maio de 1911Coro1101 de infantaria
Artur Marques Requeira, por
ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta
hospitalar
de inspecção.
Capitãr-s do infantaria Honr ique Ribeiro o Custódio
António Marquea, por terem sido julgados incapazes do
serviço activo pela junta hOi:\pita.lar do inspecção.

. General,

Reforma.
General,
graduado,
na situução de reserva, Gaspar
~ntónio do Azovedo Meira, por ter atingido o limite do
idade nos termos do n.? 2.° do artigo 3.0 do decreto de
25 de Maio do 1911 .
. 'I'ononte-coronol,
o major <1(\ infantaria,
em disponibilidade .• Jorge Marrecas Ferreira Pimentel, nos termos da
alínea a) do artigo G.o da lei n.? 1:170, do:31 tIO ~[l\io
do 19:!1, o do artigo 49.0 do derreto 0.° 10:099, do 17
de St~tcmh~o do 19Z4, 1)01' ter sido julgado
incapaz do
todo o serviço pelas juntas a que 80 refere o mesmo decreto.

6.°_ Por decretos de 26 do torrente mê3 :
Uínistrrio da Guerra-

t.a Dlrfc~ão Ger;~ _ 2.11 R~partição

Concl'didns
as vaotagl'Il!'. elo quo trata o § único do
artig-o 6.° do decreto Il.O 5:f)jO, do 10 do Maio do H.llÇ},

2.' Série
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modificado pela lei D.O 1:030, de 28 de Agosto de 1920,
.a coutar das datas que lhes vão indicadas, aos oficiais
de cavalaria. ao diante nomeados:
Major Benjamim Luazes Monteiro Leite o Santos, em
serviço no Colégio Militar,
desde 1 de Novembro
do
102G, por ter completado
o tempo de serviço efectivo
nccossúrio para o segundo aumento de 10 por cento sõbro o soldo.
.
Tunentes : César Augusto Martins de Carvalho,
no
regimonto de cavalaria. n.? 4, desde 31 do Dezembro
de
192G; Augusto José Mudeiru, no regimento do cavalaria n." 9, desde 2 de Janeiro do corrente ano, o Munuel
Josô Marques, adido em serviço na guarda nacional republicana
desde 20 de Dezembro
de 1925, por terem
completado
o tempo de serviço efectivo como oficial neceesúrio para o primeiro aumento de 10 por couto sõbre
o soldo.
Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo G.o do decreto n.? 5.570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n, o 1:039, de 28 de Agosto do 1920,
a contar <las datas que. lhe vão designadas,
aos oficiais
de artilharia
ao diante nomeados:
Capitão Benjamim
Feriu Coutinho, na bataria de defesa móvel de costa n.? 2, desde 1 de Dezembro de
1924, por ter completado o tempo de serviço electivo,
desde 11 sua promoção a ten nte, necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sõbre o sôldo.
Tenentes:
Aníbal Frederico
da Silveira Machado, na
Direcção
da arma de artilharia,
desde 6 de Maio de
1~25, ficando nula e dr nenhum efeito a parte do deCrl\to do 27 de Junho
de 1925, que lhe concedeu as
mesmas vantagens,
o do quadro auxiliar dos sorvíços
do artilharia
JOSQ de Oliveira,
no regimento de infantaria n." 16, desde 20 de Dezembro de 1925, por terem
completado o tempo de serviço efectivo COIDO oficial necossúrio para o primeiro aumento de 10 por conto sobre o soldo.
Abatidos ao efectivo do exército os tenentes milicianos
de infantaria
do quadro espeeial Josó Lopes Soares e
Al~redo Augusto de. Costa Pereira e o alferes de infantaria Júlio da
ilva Madeiru, por torem completado o
temVo de ausência necessário
para constituir deserção.
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Considerado
professor
ordinário e efectivo da Ln cadeira (matemáticas
olomentaros e gerais e mecânica racional) do Instituto
Profissional
dos Pupilos elo Exército, o professor
ordinário
da mesma cadeira, tenente-coronel de engenharia Jaime Eduardo dos Santos Paiva,
nos termos do § LOdo artigo 151.0 do regulamento
do
referido Instituto.
Nula B de nenhum efeito a parte do decreto de 18 de
Setembro
de 1926 que passou à situação
de adidos,
nos termos do § 2.0 do artigo 4.0 do decreto 0.° 12:162,
de 21 de Agosto do ano findo, os tenentes do artilharia
Carlos Marques
Magalhãoe, Filipe Gomes Vieiru, João
de Sousa Soares e Jacinto Ilonriqnes
de Paiva 8imões
e o alferes da mesma arma Tadou Lopes da Silveira e
Humberto
da Silva Dolgado,
por na mencionada
data
aqueles oficiai'! não sr-rem especializados
no serviço da
arma de aeronáutica.
Atribuído
o põsto de capitão desde 30 de Setembro
de 1926, para todos os efeitos, ao tenente de artilharia
António 'I'cixoira da Rocha Pinto J únior, falecido cm 25
de Dezembro de 1926.
Govêrno Militar de Lisboa
Comnndo

de ar ulhm-ía

Major, o capitão de artilharia
tos Lobo, contando a antiguidade,
desde 30 de Setembro último.

Elísio Mário dos Sanpara todos os efeitos,

Direcção da arma de lnflmtaria
Exonerado
de director,
o general José Francisco de
Barros, pelo pedir.
Director,
o general José Ernesto
Sampaio,
ficando
exonerado de comandante
da 1.& região militar.
Regimento de infantaria no· 15
Coronel, supranumerário,
comandante,
o tonento.coronel do quadro da arma António Augusto Dia!' Antunes.
Rogimento de infantaria. n.· 10
Tenente-coronel,
o major Guilherme Corroía de Araújo.
Tenente,
artilharia,

Regimento de infa.ntaria n.· 18
o alferes do quadro auxiliar dos serviços de
adido ao quadro, António Joaquim Corroia,

2.· Séri~
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desde

Regimento de infantaria n.O 20

Tenente, o alferes do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia, adido ao quadro, J OSÓ Antunes Mendes, contando a antiguidade. para todos os efeitos, desde 31
d? Dezembro último.
Batalhão de caçadores n.O4

Tenente, O alferes do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia, adido ao quadro, José do Mendonça Rita, contando a antiguidudc, para todos os efeitos, desde 31
de Dezembro último.
Direcção da arma de artilharia
1.· Repartição

'I'enonte-coronel, O major de artilharia Abel Joaquim
Travassos Valdõs, contando a antiguidade, para todos
o efeitos, desde 30 de Setembro último.
Capitães, os tenentes de artilharia Filipe Pereira Marcely o Aníbal Frederico da Silveira Machado, contando
ambos a antiguidade, para todos os efeitos, desde 30
de Sotembro último.
2." Repartição

Toncnte-coronel, O major do rogimento de artilharia
n." 7 Abel do Abreu Soto Maior, contando a antiguidade,
para todos os efeitos, desde 30 do Setembro último.
Comissão

de r6cepç:to

e exame

Coronel, O tenente-coronel do quadro axiliar dos serviços de artilharia António Rodrigues dos Santos Vidago, contando a antiguidude, pura todo' os efoitos, desde
29 do J aneiro último.
Quadro da arma de artilharia

Majores, os capitães do 2.° batalhão de artilhvría de
costa Joaquim Dias Bastos e João Pedro Alves Júnior,
contando ambos a antiguidade, para todos os efeitos,
desde 30 de Setembro último.
Regimento de artilharia

n.· 1

Tenente, o alferes do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia, adido ao quadro, JORé Fernandes, contando a
antiguicl:tde, para todos os efeitos, desde 31 do Dozembro último.
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Regimento de artilharia n.s 3
Capitães,
os tenentes de artilharia Francisco Vitorino
Félix Cativo e Lino Dias Valente, contando ambos a antiguidade,
para todos os efeitos, desde 30 do Setembro
último.
Tenente, o alferes do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia,
adido ao quadro, J oito Ferreira
do Rosário,
contando
a antiguidade,
para todos os efeitos, desde 31
de Dezembro último.
Regimento de artilharia :n.• 4
Major, o capitão de artilharia
Henrique
Valo, contando a antiguidade,
para todos
desde 20 de Novembro último.

Pereira
do
os efeitos,

Regimento de artilharia. n.· ó
Tenentes-coronéis,
os majores de artilharia
João Rodrigues de Sequeira Júnior e Daniel Augusto
Pinto da
Silva, contando
a antiguidade,
para todos os efeitos,
desde 30 de Setembro último.
Capitão,
o tenente de artilharia
Nuno A vides do Espírito Santo, contando a untiguidade,
para todos os efeitos, desde 30 de Setembro último,
Regimento de artilharia. n.· 6
segundo comandante,
o major, segundo comandante,
do regimento
de artilharia
n. o 7
Albino Penalva de Eigncirodo Oliveira Rocha, contando
a antiguidade, para todos os efeitos, desde 30 de Setembro último.
Major, o capitão da bafaria de artilharia, de defesa
móvel do costa n.? 4, JOBé do Carmo da Silva Dias,
contando a antiguidade, para, todos os efeitos, desde 30
de Setembro último.

'I'enente-coronel,

1.. batalhão de artilharia. do costa
Tenente-coronel,
o major de artilharia António Gonçalves Pinto Júnior, contundo a antiguidade,
para todos
os efeitos, desde 30 de Sotornbro último.
Capitão, o tenente António Tôrres Baptista, contando
a antiguidade,
para. todos os efeitos, desde 30 de Setembro último.

2." batalhão de artilha.ria de costa.
Major, o capitão da companhia
de especialistas
Ricardo Moreira do Amaral, contando a, antiguidade, para
todos os efeitos, desde 30 do Setembro último.

'
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Capitão, o te-nente de artilharia José Vítor Nobre da
Costa Se queira, contando :1 antiglridaJe, para todos os
efeitos, desde 30 de Setembro último.
Grupo de companhias de artilharia

de costa

Tenente-coronel, comandante, o major segundo comandante Luís de Albuqucrvue Gusmão, contando a antiguidade, para todos os efeitos, desde 30 de Setembro
último.
Grupo de artilb.aria de montanha n.·1

Capitães, os teneutes de artilharia Autónio Cirne Rodriguos Pacheco, Gaspar Mulheiro Pereira de Castro e
José Júlio Gomes Belchior Nunes, coutando a antiguidade, para todos os efeitos, os dois primeiros desde 30
de Setembro e o último desde 25 de Dezembro do ano
findo.
Grupo de axtilha.ria. de mont anhe n,> 3

Tenente, o alferes do quadro nuxiliar dos serviços de
artilharia, adido ao quadro, António Marques, eontandu
a antiguidade, para todos o efeitos. desde 31 de Dezembro último.
Grupo, 4e artilharia n.O21

Major, o capitão do regimento do artilharla n." 7 Carlos David Caldar. contando a antiguidade, para todos os
efeitos, desde 30 de Setembro último.
Grupo de artíInaria n.· 22

Major, o capitão do grupo de artilharia de montanha
n. o 1 Carlos Gonçalves Por ira de Barros, contando a
antiguidade, pn.ra todos os feitos, desde 30 de Setembro
último.
Grupo de artilharia n.O24

Tonente, O alferes do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia, adido ao quadro, Manuel António da Silva
Ferr('iJ>a, contando a antiguidade, para todos os efeitos,
desde 31 de Dezembro último.
Grupo

de

trem n.s

4,

Ton nte, O alferes do quadro auxiliar dos serviços do
artilharia, adido ao quadro, José dos Santos, contando
a antiguidade, para todos os efeitos, desdo 31 de Dezembro último.
Serviço de torpedos fixos

Major, o capitão de artilharia José Guilherme Costa
Coutinho do Vilhena, contando a antiguidade, para todos
os efeitos, desde 30 de Setembro último.
.
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Direcção da arma de engenharia

General, director, o coronel de engenharia, director
interino, Adolfo César Pina, contando a antiguidade
desde 12 do corrente mês.
Direcção do Serviço de Administração Militar
4_· Repartiçüo

Capitão, o tenente do serviço de administração militar,
no quadro de comissões, Pedro dos Santos e Silva, contando 'a antiguidade, para todos os efeitos, desde :30 de
Setembro de 1926.
Arsenal do Exército

Tenentes-coronéis, os majores de artilharia Henrique
de Campos Ferreira Lima, Augusto do Matos Sobral
Cid, Fernando Cardoso do Albuquerque o Raúl do Carmo
Simões Pereira, contando todos a antiguidade, para todos os efeitos, desde 30 de Setembro último.
Majores, os capitães de artilharia, da 4. a Repartição
da 4.a Direcção Geral do Ministério da Guerra, Flaviano
Eugénio da Costa, e do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia, José Eduardo Abrantes e Silva, contando ambos a antiguidade, para todos os efeitos, respectivamente, desde :30 de Setembro e 29 de Janeiro últimos.
Capitão, o tenente de artilharia Francisco Freire do
Matos, contando a antiguidade, para todos os efeitos,
desde 30 de Setembro último.
Museu militar

Tenente-coronel, o major de artilharia Eduardo Avelino Ramos da Costa, contando a antiguidade, para todos os efeitos, desde 30 de Setembro último.
Oasa de reclusão de S_Julião da Barra

Tenente-coronel, o major do quadro auxiliar dos serviços de artilharia António Marques Monteiro, contando
a antiguidade, para todos os efeitos, desde 29 de Janeiro
último.
Tenente, o alferes do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia, adido ao quadro, José Pimentol Rolim Júnior,
contando a antiguidade, para todos os efeitos, desde 31
de Dezembro último.
Disponi bili dada

Capitão, o tenente do artilhada Ernesto Florêncio da
Cunha, contando a antiguidad(l, para todos os efeitos,
desde 30 de Setembro último.
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Tenente, o alferes de artilharia A ntónio de Lima Correia, contando a antiguidade, para todos os efeitos, desde
17 de Dezembro último.
Capitão de infantaria, adido, Jaime Ribeiro, que, de
regresso do Ministério das Colónias, se apresentou em
25 do corrente mês.
Adido ao quadro

'I'enente de infantaria, adido, João Baptista Cardoso
de Brito, que, de regresso do Ministério do Interior, se
apresentou em 25. do corrente mês, por ter deixado de
prestar serviço na guarda nacional republicana.
._,J
-

.......-.-

Adidos~

~' 'I

~.~

Tpnente-coronel, o major de artilharia, adido, cm serviço no Ministério dos Negócios Estrangeiros, Tomás
Fernandes, contando a antiguidade, para todos os efei
tos, desde 30 de Setembro último.
Major, O capitão de artilharia, adido, em serviço no
Ministério das Colónias, Walter Lima, contando a antiguidade, para todos os efeitos, desde 30 de Setembro
último.
Capitães, os tonentes de .artilharia, adidos, em serviço
no Ministério das Colónias, Francisco José Henriques
Cortês, o na situação de licença ilimitada, Augusto Dantas Pimenta Ferrão Faria Pereira, contando ambos a an~ig-iIidade; para todos os efeitos, desde 30 de Setembro
ultimo.
Capitão do regimento do infantaria n." 20 José Luís
Gonçalves Cauelhas, por ter sido requisitado pelo Ministério das Colónias plJ.ra desempenhar o cargo de adjunto
da missão portuguesa da delimitação da fronteira do sul
de Angola.
Capitães José Francisco Filipe, Augusto Afonso,
Francisco dos Santos Trigoso, 1\1anuol Alvos Ferroira,
tenentes Otílio José da Fonseca, João Afonso, João de
Almoida o Silva, José Diogo, Óscar Veiga dos Santos
DOutel, José Guedos da Silva, Abílio Pais dos Santos,
JOão José Bettencourt Teles de Meneses, José Henriqu('~, Fruncisco António Pinheiro, JORá Joaquim do FIgueIredo, Júlio dos Santos, Mnnuel :Maria Ferreira Sopa,s, António Luis Marques o alferes Artur Maurício MoraIS Machado, todos do extinto quadro privativo das
fOr~as coloniais, que têm ingresso na arma de cavalaria
nos termos do artigo 2, o do decreto n, o 12:5GO, de 27 de
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Outubro de 1926, e estão dcsotnpenhaudo
serviço .dopendente do Ministério das Colónias.
'I'enento do regimento
de artilharia
n, ° 7 Américo
Limpo Buísel, por lhe ter sido concedida licença ilimitada.
Alferes do regimento
de inft1Jutarin, n." 2 José )lourato Chambel,
por tor sido req uisitado para dosempenhar uma comissão do servico dopondento do Ministério
do Interior na guarda nacional republicana.
Baixa do serviço
'I'enentes-coronéis
farmacêuticos
milicianos:
João Baltasar Dias Gomes do Amaral, Jos6 Maria Martins, ambos do distrito de recrutaruento
e reserva n, ° 1; J 0110
Maria de Sousa Pereira
Júnior e José Pedro Xavier
Rodrigão e os tonontos farmacêuticos
milicianos de reserva territorial
Afonso Henriques
de Morais Machado,
Jos6 Tomás Teixeira
Martins
e José Lúcio Ferreira
Gàndara,
nos termos do disposto no § 5.° do artigo
61.° do decreto n.? 12:017, de :3 de Agosto de 1926.
Reserva
Coronéis: do regimento do infantaria n, ° 23, Aires Luís
de Castro. por ter sido julgado incapaz do serviço activo
pela j unta hospitalar de inspecção, o do quadro da arma
de artilharia
Mariano Augusto Choque Júnior, nos termos do n." 1.° do artigo 2.° (lo decreto de 25 de Maio
de 1011.
Tenente-coronel
farmacõutico
miliciano
José Maria
Cardoso e o major farmacêutico
miliciano António César
Correia Mendes, nos termos do disposto no § 3.° do artigo 61.° do decreto
n.? 12:017, de 12 de Agosto de
1926, e artigo 469.0 do decroto com fõrça de lei de 25
de Maio de 1911.
Tenento miliciano
de artilharia,
licenciado,
Alfredo
dos Santos Alves do Moura, nos tormos do § 3.° do artigo 61.° do decreto n," 12:U17, de 2 de Agosto último.

7,0 - Portarias

1'or portaria d~ 19 de Janeiro OndG:
Miuislério da Guerra - R"Par1içãode Gabmete
Louvado
o coronel de cavalaria
Leopoldo
Pinto Soares pelos importantes
melhoramentos

Augusto
que por
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sua iniciativa mandou efectuar lias várias dependências
do quartel do regimento de cavalaria n.? 8 durante o período em que comandou essa unidade.

Por portarias de 24 de Janeiro findo:
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete

Dissolvida a comissão nomeada por portaria de 28 de
Junho de 1919, encarregada de rever o regulamento
para a promoção aos postos inferiores do oxéneito de 1
de Março do 1913 e de propor um diploma para o substituir.
Dissolvida a. comissão nomeada por portaria de 29 de
Outubro de 1924 para estudar as reclamações relativas
às recompensas per serviços prestados na Grande Guerra
em França e África, ficando encarregado o general Tolllás de Sousa Rosa do resolver e apresentar todos os
processos ali pendentes até a presente data no mais curto
prazo do tempo, coadjuvado pelo actual secretário, major de infantaria João José Augusto de Barros.

Por portaria de 1 do corrente mês:
Ministério da Guerra - n"partição

do Gabinete

Louvados os oficiais abaixo designados pela inteligência, zêlo e competência com q ue se desempenharam dos
trabalhos da elaboração do novo regulamento para o
serviço do exército em cam punha, afirrnando-sc, mais
uma vez, como oficiais do serviço do estado maior de
notável valor profissional e absolutamente conhecedores
da profunda transformação que a última guerra produziu
nos métodos de guerra e nos processos de ernprêgo das
tropas em campanha:
üoronrl do corpo do estado maior Alberto Guerreiro
Peixoto e Cunha.
Ten0ntes-coron6is do COI'pOdo estado' maior Joaquim
dos Santos Correia, João Diogo Guerreiro Tolo e AntónIO Gorjão Couceiro do Albuquerque.
Majores do artilharia, com o curso do estado maior,
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~~===========================João da Conceição Tomás Rodrigues
e José Filipe de
Barros Rodrigues.
Capitães, do quadro dos capitães do serviço do estado
maior, Luis Pinto Lolo, ~IanlHJI Francisco
Marques Valente e Carlos de Azevedo Carvalho,
e do infan 'uria,
com o curso do estado maior, Josó Furtado Henriques.

Por portaria de 3 do corrente mês:
Uini'lério da Guerra - I.a Direc~:áo Gc-al- P Rrllarlição
Nomeado para fazer parte da comissão a quo so refere a portaria
do 22 de Juuho de 1U26, publicada na
Ordem do Exército n.? 13, 2.a sério, do 30 do mesmo
mês e ano, o capitão de infuntarin, no quadro da arma,
om serviço na 2. a Rapurtição
da 1.fi Direcçüo Geral do
Ministério ela. Guerra, José Joaquim Pereira de Castro,
em substiturção
do capitão de infantaria Constantino
Simões Neto, que passou à 'situação de reserva.

Por portarias de 19 do corrente mês:
Ministério da Guerra - Rrpartição do Gabinete
Tendo o primoiro tenente aviador José Cabral, que
fazia parte da équtpe «Argos» que> vai tentar 11 volta ao
mundo em avião, sido mandado recolher à AYÍac:ào Marítima por motivo de serviço, o que o impede de tomar
parte na referida viagem, pela qual demonstrou
um interêsse notável ;
Tendo ainda o mesmo oficial, durante a viagem 'Marina-Lisboa,
dado provas de competência,
sangue-frio,
conhecimentos
técnicos,
arrõjo,
qualidades do piloto e de
marinheiro
dignas 00 maior aprôço, manda. o Govêrno
da República Portuguesa,
pelo Ministro ou Guorru, louvar o aludido oficial pelos motivos acima expostos.

Millis'ério da Guerra-

ta Direqão Gcral- P Reparlição

Tendo sido colocado na situacão de reserva o coronel
de infantaria
Vergílio Aurélio Honriques
<los Santos,
que há muitos anos prestava
serviço no Ministério da.
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Guerra, onde desempenhou
importantes
missões de serviço, tendo chefiado com o maior acêrto, lealdade e são
critério a Repartição
de Justiça,
cargo que ultimamente
acumulava com as funções de sub-director
da 1.a Direcção Geral, manda o Govõrno da República
Portuguesa,
Relo Minil"tro da Guerra,
signifioar ao referido oficial o
alto apreço e consideração
em que tem os seus serviços
e louvá-lo pelo muito zêlo, dedicação, critério o inteligência' com que desem penhou os serviços a sou cargo,
demonstrando
sempre um extremo cuidado de bem desempenhar
a sua missão, a qual cumpriu com a maior
ponderação
e completa imparcialidade.

Por portaría de 24 de corrente mês:
Ministério da Guerra - 3.a Direcção Geral- 8,

a

Repartição

Nomeado para fazer parte da comissão a que se refere
a portaria do 3 de Julho do 1926 para fazer o estudo da
campanha DO norte na província do Moçambíquo
durante
a Grando
Guerra,
na parto respeitante
às opornçõos
e.fectuadas pela coluna do falecido tenente-corouol
de artilharia José Luis do Moura Jlolldes, o coronel do corpo
do estado maior Manuel Fírmínio de Almeida Maia MaJalhtl(lS, em substitutção
do coronel
do mesmo corpo
ernando Augnsto Freíria.

POt

~ortarlas de 26 do corrente mês:
Ilillístério da Guerra-l.a

Direcção Gml-

ta Repartição

Tondo O coronel de engenharia
Adolfo César Pina,
def\,ele o pôsto de capitão, exercido as funções de secretárIO da extinta comissão das fortificações
do reino o das
âomissões quo lhe succdornm -- a 2. n secção do estudos
t o ~Ilprrmo Conselho da Defesa Nacional e a comissão
elo fortificu o'> ões - em cuj o caruo
bem como na
céculca
.
I:> ,
omissão do defesa o na inspecção das fortificações e
âbr~s do extinto campo entrincheirado
de Li:;1)Qa, se
dedicou ao estudo O importautcs
trabalhos relativos à
à efes1~ nacional o ospccialu.onto aos quo dizem respeito
dOfesa do Lisboa e seu pôrto, manda o Govõrno da

112

ORDEM DO EXÉRCITO N.· 2

2.' Série-

República
Portuguesa,
pelo MiniRtro da Guerra, louvaro referido
oficial pela competência
o inteligência
com
que so houve em tam importantes
e extraordinárias
comissões de serviço.

Ilinislério da Goma _ 1.3 Direcção Geral-

~.a

Repartição

Louvado o tenente-coronel
de infantaria Joaquim Augusto 'I'ôrros pela criteriosa e inteligente orientacão que ..
na qualidade
de director interino da secção do gimuástiea e esgrima da extinta Escola do Aplicação de Infantaria, soube imprimir aos trabalhos
do curso de monitoros de gimuástica
que ali funcionou, lugar que exerceu
cumulativam<:>nte com o de director da secção de tiro, o
que representou
um grande acréscimo de trabalho, mostrando sempre muito boa vontade no desempenho dêstes
serviços,
revelando
mais lima voz a sua muita competência, já demonstrada
durunte alguns anos naquela Esc01'\, onde, como capitão,
desempenhou
as funções de
director da instrução de gimnástica,

s:

Louvado
o tenente do regimento de infantaria
li. o
Amadeu
César Lopes pela muitíssima competência,
de.
dicação o inexcedível zê lo com que ministrou toda a instrução do curso de monitores do gimnástica
que funcionou na extinta Escola de Aplicaçã» do Infantaria
o pelogrande esforço que dospoudou durante a época de trabalho mais intenso, em quo foi o úuico oficial a mlnistrura reíerida instrução,

8.

o -

Por determinação do Govêrno da RevubJica:
Presidênoia

da Repúbl íca

Oficial às ordens dn Sua Excolõncia o Presidente
da
Repúbliea,
o capitão do cavalaria José da Oãmara Mo-

neses Alyf's.

a
lliDislério
. da Guem._3.
Chefe,
5.11

.

Dil' rrão G~ral- ~,a ItJ'l1arli~iill

o eoron 1 do cor-po do estado maior,
Forreira Martins.

Repartição, Luís Augusto

chefe da.
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5,' Repartição

Chefe, O coronel do corpo do estado maior, da mesma
Repartic:ão, João do Almeida.
Tonont~-coronel elo quadro da arma ele infantaria Guilherme da Silva Q,uintanilha.
6." Repartição

9

apitão elo quadro dos capitães do serviço do estado
mAaJordo quartel general da 4.a região militar Carlos de
zevedo Carvalho.
J~t:>tad) maior general

d Ajudante de campo do general quartel-mostre general
s? exército, o tenente do regimento de artilharia n.? 8
ldónio Bessa Pais.
1," região militar

Comandante, interino, o coronel de infantaria João
~arlos Craveiro Lopes, ficando exonerado do inspector
Interino da 2. a inspecção de infantaria .
. Chefe do estado maior, interino, o major do artilhaRa, com o curso do estado maior, José Filipe de Barros
odrignes.
1." Repartição

Capitão do secretariado

militar Firmino Ferreira.

2." regíao militar
DiVisãodo serviço de proprtedades e obras milita.res

J Chefe, o coronel de engenharia, do quadro da arma,
Osé CelC'stino Regala.
Oasa de reclusão

Capitão do regimento
Soares.
4,,"

9

de infantaria

D.O

t4 António

regillo militar

4.' Repartição

111 hefe, O major de artilharia
com o curso do estado
nt ?l'; da 5." Repartição da 3." Direcção Geral do MiSterlQ da Guerra, Vasco do Carvalho.
Govêrno ulllit.ar de Lisboa

. Teueute do regimento de cavalaris, u.? 7 Rafael Sér~IO Vieira.
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Tenentes: miliciano, do batalhão de caçadores n.? 5,
Emílio Nunes,' e do quadro da arma do infantaria, Joaquim Brás Pereira, ficando exonerado do cargo de vice-secretário
da comissão de empregos para sargentos.
Formação do comando

Tenente do batalhão de caçadores n.? 5 Manuel Pedro
Rodrigues Pardal.
Comando de artilharia

Comandante, intorino, o coronel de artilharia António
Martins de Andrade Veloz, ficando exonerado de inspector da 1.11 inspecção de artilhada .
• Comando de engenharia

Capitão de artilharia,
Costa Malheíro.

em disponibilidade,

António da

Casa de reclusão

Comandante, o capitão do quadro da arma de infantaria Augusto da Silva Fernandes.
Tenente do quadro da arma de infantaria Bento da
Silva Fernandes.
Corpo do estado maior

Coronéis do mesmo corpo, chefe da 2.a Repartição da
3. Direcção Geral do Miuistério da Guerra, Fernando
Augusto Freiria, e da La região militar, José Esteves
da Conceição Mascarenhas, ficando exonerudo , pelo pedir, de chefe do estado maior da mesma região.
II

4." Inspecção de infantaria

Major do quadro da arma Boaventura
Aguiar.

da Encarnação

Quadro da arma de ínfantarta

Coronel João de Morais Zamith, ficando exonerado de
segundo comandante da 1.II região militar.
Major do quadro da arma Fernando Eduardo Pereira
Arruda, ficando exonerado do comandante da casa de
reclusão do govêrno militar de Lisboa.
Capitães: no quadro da arma, Dúlio da Silva Marques,
Jos6 António Teixeira Saavcdra o Raúl Eugénio Machado
Tavares de Vasconcelos, ficando oxonerudos dos cargos
que desempenhavam na Carreira de Tiro do Espinho, e
do batalhão de caçadores n.? 10 Augusto Bernardo de
Freitas.
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Tenentes: do regimento de infantaria n.? 19 Humberto
Augusto de Almeida, do batalhão de caçadores n. o 2
Jorge Pinheiro Serrão da Veiga, do batalhão de caçadores n. o 10 Luís de Faria Bastos, do batalhão de metralhadoras n. o 1 Artur António da Conceição, António
Martin! Ferreira Júnior e José Maria Emauz Leite Ribeiro, do quadro da arma Joaquim Cardoso de Moura
Bessa, ficando exonerado de adjunto da Carreira de Tiro
de Espinho, da 5.& Repartição da 3.a Direcção Geral do
Ministério da Guerra Manuel José do Livramento Viegas, por motivo disciplinar, e miliciano do quadro especial Evaristo Augusto Roque.
Regimento de infantaria n. 04

Tenente miliciano de infantaria, em serviço na Escola
Militar de Aviação, Celestino Sisenando Baptista, pelo
pedir.
Regimento de infantaria n.O 6

Tenente-coronel
do regimento de infantaria
José Luis Lõbo da Costa, pelo pedir.

n." 13

Regimento de infantaria n.· 8

Capitão, adido ao quadro, Manuel de Jesus Magalhães.
Regimento de infantaria n.· 9

Capitão de infantaria, da casa de reclusão da 2.a região militar, Manuel de Oliveira.
Regimento de infantaria n.O10

Capitães: do quadro da arma Mário Marrecas Ferreira
~i:rnentel e do regimento de infantaria n. o 1 Artur Maria Sarmento Rodrigues.
Regimento de infantaria n.· 11

Tenente do quadro da arma Hermano Diogo da Cunha.
Regimento de infantaria n.O12

Capitãe! médicos milicianos do extinto 2.0 grupo de
:metralhadoras António Pereira e Carlos Lopes Melo.
Alferes de infantaria, adido ao quadro, Álvaro Jorge
dos. Reis Morais, por motivo disciplinar, e milicianos, do
extmto 2.0 grupo de metralhadoras,
Júlio Madureira
Proença, Mauuel Pires Gomes, Cândido Augusto Jesus
e António Monteiro da Fonseca.
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Re.gimento de infantaria n.0 13

'I'enentes.: do batalhão de caçadores n." [) Albedo :Ma.ria Andrade iI e miliciano do quadro especial José- Lopes
Soares ..
Alferes: do regimento de infantaria n, o 1 Júlio da
Silv.u.Madeira e miliciano do serviço de administração
militar, da extinta inspecção dos senviços administrativos da 6.a divisão) Justino Henrique Guimarães de Oliveira ..
RegLmento de infàntaria n.O15

.Alferes milicianos do· extinto regimento de infantaria
n. o 33 Francisco de Paula Ferreira,
Antóuio Joaq uim,
Simões Crêspo, J oaq uim Tomás Simões de Carvalho,
Manuel Seixas e Carlos- Alberto de Brito e Cunha.
Regim.ento ele infantaria

n.0 16

Major do regimento de infantaria n. o 10 Manuel Valente, pelo pedir.
Capitão do. batalhão de caçadores n.? 8, adido ao quadro, José Lopes, pelo pedir.
Regimento de infanta.ria. n.O19

Capitão,
lho.

adido ao quadro, António Pedro de CarvaRegimento de infantarla

n•.• 21

Tenente. miliciano do quadro especialdo regimento de
infantaria n." 17 Evaristo Augusto Roque, por' motivo
disciplinar.
Regimento de infantaria n.O 23

Major do regimento de infantaria n." 10 Armando Angusto. Pires' Falcoo .
. Capitão elo regimento de Ínfantaria n, o 3 Manuel R'i~
beiro da Laje.
Tenento de infantaria, em disponibilidade, Alfredo de
França Dória Nóbrega.
Regimento de infantaria. n.O24·

Capitão, adido ao. qu.rudro,. MalU.uel Spinola de Mendonça.
Alferes milicinno dOI extinto regimento de infantaria.
n.. o 26 Paulino de. Sousa Cabral;
Regimenta de infantaria. n.O25

Capitão do regimenta de infantaria n." 18 Luis
Ribeiro.

SD.US.a.
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Tenentes:
do regimento
de infantaria n." ô -José Miguel; do regimento de infantaria n. o 18 Alfredo Bnrros
da Silva Ramos, Numa Pompeu Pereira da Silva, José
Maria Júnior, Antóuio Afonso Pereira, Aatónio' Augusto
Póvoas e Daniel Pinto de Barros;
do batalhão de caçadores
9 José Baptista Barreiros,
-Ioão Barrosa. e
milicümos
do quadro especial-José
Augusto Aires Tõrres e no quadro da arma Carlos Assis.

D.·

Batalhão de caçadores n." 3
Comandante
interino,
o major, segundo
Ma.nuel da Silva Teixeira.

comandante,

Batalhão de oaçaâoras 'D •• 4
adido ao quadro, .Adolfo de Jepelo pedir.

Capitão de infantaria,
sus Leopoldo,

Ba.talhão de oaçadol'el!l n." 5
Tenentes
do regimento
de infantaria
n.? 11 António
de Matos Silva Freire
e miliciano do quadro especial
Norberto
Albano Múrias, "ficando exonerado de adjunto
da Escola Prática de Infantaria.
Batalhão de eaçadores n.v 8
Capitão médico miliciano, do quadro especial, do hospital militar
auxiliar
de Elvas, Álvaro de Andrade e
Silva.
Batalhão de caçadores n.> 10
'Major médico miliciano, do extinto 5.° grupo me metralhadoras,
Eugénio Ribeiro,
Capitães médicos .milicíanos, do extinto
o grupo
de
metralhadoras,
Abílio Tavares
Justica
e Joaquim Bereira Machado.
Tenonte
do extinto distrito 00 recrutamento
n.? 35
José Correia de Carvalho.
PIá.
Alftlres do extinto 5.0 grupo de metr.nlhadoras
cido António da Cunha Abreu.
ê;

Batalhão de eaçadorea n.· 11
Tenentfls:
do batalhão
decacadores
n." 3, César de
Seabra Rangel, e em disponibilidade
Luis 'I'avares, sondo
o primeiro por motivo disciplinar.
Batalhão de cRÇI'&doresn." 112
Majores médicos: do extinto regimento de ioifantarl3.
np'o 34, José de Oliveira, e milicianos, João Baptista
razão, Francisco Maria e José de Almeida Bebêlo,
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Tenente médico miliciano, do extinto regimento de infantaria n.? 341 Raúl Henriques.
Capitães: adido ao quadro, Norberto Amâncio Alves,
e do extinto 2.° grupo do metralhadoras Fernando Inácio Gomes.
Tenentes: do extinto 2.° grupo de metralhadoras, António Clemente de Sousa Gomes e miliciano do batalhão
de caçadores n. ° 6, Joaquim Zuchelli Pinto Tavares,
por motivo disciplinar.
Batalhão de metralhadoras n.O1

Capitão de infantaria, em disponibilidade,
Eurico
Eduardo Rodrigues Noguoira.
Tenente médico do Instituto Profissional dos Pupilos
do Exército, João Manuel Rodrigues.
Batalhão de ciclistas n.s 1

Capitão do quadro da arma de infantaria Carlos Beja
da Silva.
Tenentes: do regimento de infantaria n.? 5, Joaquim
José Bastos Antunes Ferreira e Abel Moreira, do quadro da arma, Ernesto Júlio da Graça Gonçalves e João
Marcelino de Queiroz, adido ::LO quadro, João Palmeiro
Pinto, o em disponibilidade, J osino da Costa.
Batalhão de ciclistas n,O2

Tenentes milicianos do serviço de administração militar, licenciados do regimento de infantaria n. ° 5, Francisco da Fonseca Santos, Raúl Augusto da Silva Guardado, António Agostinho e Álvaro Maximiano Betâmio
de Almeida.
Direcção da arma de artilharia
:3," Repartição

Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
em disponibilidade, José de Loureiro, pelo pedir.
4,' inspecção de artilharia

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
do grupo de trem n.? 4, Pedro Joaquim de Carvalho,
'pelo pedir.
Quadro da arma de artilharia

Coronel do grupo de artilharia a cavalo, Constantino
Augusto dos Santos.
Capitão do regimento de artilharia n, ° 1 Manuel da
Costa, pelo pedir.
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Regimento de artilharia n.· 2

Capitão miliciano do quadro especial do grupo de artilharia de montanha n." 2 Domingos Joaquim Machado
Júnior, pelo pedir.
Regimento de artilharia n. ° 3

Tenentes milicianos, do regimento de artilharia n. o 1,
Augusto Nunes Afonso, pelo pedir. () do quadro especial
do regimento de artilharia n.? 2, João Duarte Monteiro
Duque.
Regimento de artilharia

n.· 4

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
lieenciado do extinto regimento de obuses de campanha,
Salvador Romeiras da Costa.
Regimento de artilharia

n.· 8

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
da direcção da arma, Manuel Mendes da Rocha, pelo
pedir.
1.0 batalhão de artilharia de costa

. Alferes miliciano do serviço de administração militar,
hcenciado, da extinta inspecção dos serviços administrativos do campo entrincheirado de Lisboa, Duarte da
Costa Pina.
2,0 batalhão de artilharia de costa

Capitães de artilharia, no Arsenal do Exército, Mário
Alberto Sardinha Pereira Coelho a, adido, Alexandre
Gomes Correia Leal, a fim de satisfazerem às condições
~s. alíneas g) eh) do artigo 434. o do decreto de 25 de
J.l'!.alO
de 1911.
Grupo de artilharia a cavalo

b Tenente do regimento
erto Nunes.

de artilharia n." 2 Mário Nor-

Grupo de artilharia de montanha n.· 2

.Tenente do grupo de artilharia
reIra de Carvalho.

a cavalo Jorge Pe-

Grupo de artilharia de montanha n.O3

. Tenentes do quadro auxiliar dos serviços de artilharIa, do regimento de cavalaria n. o 7, António de Figuel1'e,t.o,pelo pedir, e miliciano do serviço de administração
lnl l~ar, liconciado. do regimento de artilharia n. o 7 FIol'entmo Antunes Maia.
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Grupo de artilharia :n.e 21

Capitão ao quadro auxiliar dos serviços de artilharia
Manuel Frazão, pelo pedir.
Grupo de artilharia

JJ.. o

22

Capitães milicianos do quadro especial António Joaquim das Neves Eliseu, pelo pedir, e do grupo de artilharia a cavalo José Augusto Brandão Poreíra de:Melo.
Grupo de art.ilharia n.O 24

'Capitão miliciano ,do quadro especial do regimento de
artilhaeia n.05 Ro~ério Marques de Almeida Rnsso, por
motivo disciplinar.
Tenentes do artilharia, do extinto regimento de artilharia n," 8, Carlos Marques Magalhães é da Escola Militar Filipe 'Gomos Vieira e 'llli1ici/1nodo serviço de administração militar, licenciado, do regimento de artilharia.
n. o 8, Francisco de Paula Brito Júnior.
Alferes miliciano do serviço de administração militar ,
licenciado, do regimento de artilharia n. o 8, Augusto Pi·
res Arouc~
Bataria de artilharia de defesa móvel de costa n..0 1

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia;
do grupo de trem n.? 4, Gil Cornélio Gonçalves.
Batarilt de a.rti1haria de defesa móvel de costa. n.v 2

Tenente do regimento -de artilharia n. o 5 .João Carlos
Lopes da Silva Martins.
Grupo de oompanhias de artilha:roa de costa

Alt'oTes milicieno do serviço de administração militar
licenciado, do extinto grupo de artilharia de guarnição,
Carlos Homem de Figueiredo.

1

Grupo de trem n, o 2

Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
do grupo de artilharia n." 21) Ernesto António Ribeiro.
Maltês, por motivo disciplinarGru,po de trem n. o 3

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilhariia;
em disponibilidade, João Pinto.
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Gropo de trem n.· 4

Alferes do quadro auxiliar dos serviços' de artilharia,
-da 4. a inspecção de artilharia, Antóni.o Fruacíseo, pelo
-pedir,
Grupo de trem

Tenpnte do quadro auxiliar
-do 1.0 batalhão de artilharia
Guerreiro.
Alferes do mesmo quadro,
do Govêrao Uilitar de Lisboa,
tas.
Quadro

D.~

5

doa serviços do artilharia,
de costa, Manuel Ricardo
do comando de artilharia
António ~jlauríC'iode Frei·

da arma de cavalaria

Tenente·coronel do regimento de cavalaria n. o 4 Joa'~uim José da Coaeeição.
:Regimento

de oavalaria.

D.O

2

- Comandante, o coronel do quadro da; arma, Carlos
LUi'selo Godinho, nos termos do artigo 9. do decreto
n.O 12:162, de 21 de Agosto de 1926.
Capitão do quadro <la arma Roberto Maria Alcaide.
0

Ragoime-.nto de oaTala.ria.

n." S

Tenente do regimento de cl.1val3J1ian. o 7 Carl().$; da
Cunha Pinto Balsemão, pelo P dir,
B.egbnell.to de Q8:n.1l1J:ia n.. 4
0

Major do quadro da I),lrmaAlberto António. Pinheiro
::Moacho , pelo pedir.
Capitão de eavalaria, em diaponibilidade, José de Melo
Pinto Gusmão Calheíros,
Alfures do regimento de eAvalal'ia n," a Manu:"t da
Silva Coentro, pelo pedir.
.
Regim.ento.

de oLVaJ.aria. n.O

Q

.Major do regimento de cavalania u, o 10 Anneudo, p~\:ell"l~Carvalhal Si!: e11'11 Teles Bettencourt.
Re~UnlilltQ d. c&vall.loria.

!l.o

8

. Oapitão do regimento de cavalaria. n. o 7 J080 FnanCISCO Lopes.
'l'enE'ntes do regimento de cavalaria n." 7 António
·José Esteves Júnior e miliciano Rui Pessoa Melíúo.
Reg;!lWAf1l1o de oll.vala1'ia.

!l.0

9'.

. .A.lferf's do regimento de eavalaris, n, o 6 Leopoldo Esoquetim da R08a~
.

122

ORDEM DO EXERCITO

N.o 2

2.' Séria-

Regimento de cavall.,ria. n.O11

Comandante, o tenente-coronel
do quadro da arma
Raúl de Meneses.
Capitão de cavalaria, em disponibilidade, José Aristides Guedes da Silva.
Alferes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
do regimento de artilharia n.? 4, José António da Conceição.
Inapecção das tropa.s de comuni.cações

Inspector interino, o coronel do regimento de telegrafistas José Tavares de Araújo e Castro.
Quadro da arma de engenharia

Tenente- coronel, segundo comandante da Escola Prática de Engenharia, Artur Rocha Schiappa Monteiro de
Carvalho.
Major do regimento de telegrafistas Heitor de Mascarenhas Inglês.
Regimento de sapadores mineiros n.s 1

Capitães de engenharia, da 3. Direcção Geral do Ministério da Guerra, Manuel António Soares Zilhão e da
extinta inspecção das fortificações e obras militares na
5. divisão, Mário dos Santos Sobral.
Tenente miliciano do serviço de administração' militar,
da 4. Rf'partição da Direcção do Serviço de Administração Militar, Manuel José Garcia.
11

11

11

Regimento de sapadores mineiros n.O2

Capitão de engenharia, do serviço de propriedades e
obras militares na 1.11 região militar, Paulino Celestino
da Silva.
Alferes: do regimento de sapadores mineiros n.? 1 Mário dos Santos Risques Pereira e Manuel António Vassalo e Silva e do batalhão de pontoneiros Luís Maria
Bastos de Carvalho e Manuel José Estêvão Guimarães.
Regimento de telegrafistas

Comandante interino, o tenente-coronel, segundo comandante, Licínio Cantarino Lima.
Major do engenharia, do quadro da arma, Adelino
José Marim.
Regimento de sapadores de caminhos de ferro

Alferes do batalhão de pontoneiros António de Matos
Maia e João Henrique Branco Pereira Dias.
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Batalhão de automobilistas

Capitão médico da extinta 5.a Repartição da 2.:1 Direcção do Estado Maior do Exército, José Francisco
César Júnior.
3.' companhia do trem automóvel

Comandante, o capitão de engenharia, da 2.8 companhia do trem automóvel, Júlio Carlos Faria Lapa.
5.' companhia do trem automóvel

Alferes do quadro auxiliar dos serviços de engenharia,
do batalhão de pontoneiros, Francisco Assis Taré.
Quadro auxiliar dos serviços de engenharia

Tenente
Néné.

do batalhão

de pontoneiros

Aurélio Gomes

A

1.' oompanhia de saúde

Capitães farmacêuticos milicianos do extinto 3.° grupo
de companhias de saúde: Amadeu Américo de Sousa
Ohaves, Tito Lívio Pinto da Costa Cameira, Napoleão
de Pinto Valente, Roque José dos Heis, Acácio Augusto
Mariano, Guilherme José Trancoso, José António Vieira
dos Santos, João Júlio Franchini, José Maria Nunes
Correia, Mário Joaquim Trigo, Claudemiro Augusto de
Freitas, José Mendes da Costa Júnior, Amadeu Joaquim Gonçalves da Silva, António Augusto de Almeida,
Arnaldo de Barros, António Júlio Gomes e Luis 'I'ei:X:eirade Morais Júnior.
Tenentes médicos milicianos do extinto 3.° grupo de
~OlllpaQhias de saúde: Francisco Fortunato dos Reis
Teixeira, João Maximino Vilaça de Carvalho, António
.Augusto de Castro' Henriques, José Cardoso de Miranda, José Augusto Teixeira, Avelino da Costa Moreira
;Padrão, Manuel Francisco Dias de Araújo, Aníbal Cardoso de Freitas, Artur Guilhermino de Carvalho, Tito
~ires Coelho, Raúl Augusto de Castro Fernandes. MáLO Pereira Laje, Manuel Álvares Pereira Oouceiro
() eal, Álvaro da Silva Rosas, Manuel Luís de Carvalho
eyqueira, Rodolfo Fernandes Amaral, José Tomás
Te~xoira Fernandes, Albino Domingos dos Santos, Aua:,ehano Nazaré dos Santos Pessegueiro, António Luis de
~Ou8a Sobrinho, Manuel Ferreira da Silva Fonseca,
~níbal Novais do Vale, João Máximo Saraiva, Fernan~o Domingues da Hora Aroso, José Magalhães Se<lu.cJra, :Francisco Rendeiro, JOllq~
da Fonseca MO:1-
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teiro, Domingos José Dias, Jôã0 de Almeida, AugustoArtur Brandão Araújo, António Veloso Pinho, Joaquim
Guimarães, Joaquim Alves Ferreira Milheiro, Joaquim.
Roberto de Carvalho, Luis Bastos de Freitas Viegas,
Mário Soares de Pinho, Joaquim da Rocha Rois, Joaquim Pinheiro da Conceição, José A.ntónio Almeida
Brandão Vicente Araújo, Delfim Arnaldo Leeour e Meneses, Joaquim José Lopes, • ires Gomes de Oliva Teles, Elísio Coimbra, Gil Pontos :Moreira Ramos, Júlio
Fernandes de Macedo, José António Rodrigues de Faria, António Martins Barbosa, Armando Augusto da
Costa Guimarães, Franklin
Pinheiro Nunos, Manuel
Gonçalves Pinto da Rocha, José Ribeiro do Andrade
de Magalhães, Adalberto de Sousa Dias, Mário de Morais Bernardes Pereira, Artur Adriano Arantes, Joaquim Francisco Pedrosa Júnior, Alberto da Silva e
Sousa, Bernardino de Jesus Lavrador Ribeiro, João
Alberto Corroia Guimarães, Venâncio Ribeiro de Araújo,
Albino Augusto Couceiro de Carvalho, José Fernandes
Ribeiro Braga e Laurindo da Concei ~llo Furia,
Tenentes farmacêuticos milicianos do extinto 3, o grupo
de companhias de saúde: Eduardo Gomes Guimarães,
Jaime Monteiro da Silva, Amarino Pereira Castilho,
Júlio António Van~àoe Alberto de Ma.ga.lhães.
2," companhia de saúde

Tenentes médices milicianos do extinto 1.0 grupo de
companhias de saúde: Custódio do Almeida Coelho, e do
extinto 2,° grupo de companhias de saúde: José Joaquim Oris0stomo, Carlos Alberto Afonso dos Reis, J OSÓ
Afonso da OOllcpição, António Sílvio Pélico -Oliveira
Neto, António Maria do Coute Zagalo Júnior, Amadou
Viegas Baptista, António de Pádua M&,elo de Nápoles
Lemos de Soixns, Henrique Barbas, Joli.o Manuel de
Andrade, Francisco das Neves Machado, Daniel Guedes de Barros Santos, Manuel Simões Barreiros, Armando Aires de Abreu, José Fernandes de Carvalho,
Vergílio Ferreira da Silva, Ismael Gamboa Pimontel,
Arraando Raposo de Oliveira, José Augusto Coutinho
de Oliveira, Eduardo de Moura Gomes, José Forjaz de
Sampaio, Daniel Augusto Pereira de Almeida, Adriano
Soares Pinheiro o Silva, António Figueirodo Martins,
Amândio do Campos, A.cácio da Silva Ribeiro, Luis
Idalino da Costa Noguoira, Benjamim de Pinho Carnessa, Pedro António Boto Machado, José Joaquim Simões
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de Carvalho. João Grade Cabrita dos Santos, António
Maria Branquinho do Amaral Pereira, José Simões de
Carvalho, Fausto Ferreira Lobo, José Rito, João Dias
Esteves, José lIarques da Silva, Francisco Maria Manso,
António Fernandes Ramalho, Alberto de Meneses Parreira, Alfrf'do Pires Miranda, Firmino de Jesus Pinho,
Üésar Baptista Ferreira de Melo, Cândido Honçalves
Ferreira, Fernando Correia da Silva, Bernardo Maria
COelho Vieira Ribeiro, Edu'ardo Crisanto Xavier Velez,
.António Gomes Mota, João Carlos Vaz da Cunha, Aníbal da Gama Rodrigues, João Miguel Ladeiro, Manuel
Rodrigues Simões, Mário Fialho Barradas, Manu-el Caetano, António Sampaio Maia, José Frederico Serra, Horácio Paulo Meuano, Jerónimo Maria de Lacerda e Uriel
Joilo de Sousa Salvador.
4.a companhia de saúde

Tenentes médicos milicianos do extinto 1.0 gTUpOde
Companhias de saúde: Carlos César Soto Maior Figueira Júnior, Fausto Nunes Landeiro, João Baptista
Ramos Faisca, José Rodrigues Gonçalves Viterbo, Luís
Patricio Filipe e António Gomes.

e.a companhia. de saúde
Capitães farmacêuticos milicianos do extinto 1.o g-pupo
"<lo companhias de saúde Joaquim Conceição
Dias do
Oarmo e Mário Artur Borges de Oliveira.
Tenentes farmacêuticos milicianos do extinto 1.0 grupo
~~ eompanhías
de saúde C3r!VS Abranches de Almeida
l)las e Jaime Farto Alves Barata.
L' oompanhia. de adminia.tra.ção mUitar

Tenentes milieienos d01 serviço de administraçl'Lo milit~r, licenciados do extinto 3,0> grupo de eompanbjas, David Martins Vinagre, Armaa 'o Augu~to da Costa Lima,
Eduardo. Ribeiro Figueiredo Júnior e José da Silva
Braga.
l' .Alferes milicianos do ~ll'Viço de admimstraçlto militar,
)C~nciados do. extinto 3.<1 grupo de companhias ; José
GUllherme de Araújo Azevedo Amorim, António Lopes
de Oliv ira, Alfredo da Fonseca Duarte., Abel .António
~~ueÍl'a, Raúl Cardoso Madeira, He:rnaui Ferreir& de
""'l.ll":l.nda e Armindo da Si!y8. Sousa,
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2." oompanhia de administração militar

Capitão miliciano do serviço de administração militar,
licenciado do extinto 5.° grupo de companhias, Reinaldo
Duarte de Oliveira.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar, licenciados do extinto 5.0 grupo de companhias, Sebastião Martins Mourão e Francisco Paula Rodrigues.
Alferes milicianos do serviço de administração militar,
licenciados do extinto 5.0 grupo de companhias: António
de Pádua Cardoso de Melo e Lemos, Joaquim Rodrigues
de Brito, Albino Gomes de Almeida, Mário Tavares
Mendes. Eduardo José Buzaglo, Fernando Machado Simões da Silva Salazar, Júlio Alcântara Mendes, João
Manuel Ferreira Taborda, Nuno Estêvão Lomelino Silva.
e Francisco Assis Maria Oliveira de Almeida Calheiros,
de Meneses.
3." oompanhia de administração militar

Tenentes milicianos do serviço de administração militar, Iioenciados do extinto 7.° grupo de companhias, Arcádio Clímaco Matos Silva e Eugénio Francisco Didelet.
5.' oompanhia de administração militar

Capitães milicianos do serviço de administração militar,
licenciados, Alfredo da Cruz Nordeste e António Peres.
Durão.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar,
licenciados, do extinto 1.0 grupo de companhias: Álvar<>
Duarte de Sousa Marques, Jorge Marques Xavier de
Brito, Henrique Leiria, António Francisco da Silva Fonseca, José Gomes Bartolomeu Rodrigues, Adelino Augusto Cais Esteves, Vergílio Guerra Pedrosa, Eduardo
Marinho Alves de Moura, António de Gusmão de Magalhães Domingues e Raúl de Melo.
Alferes milicianos do serviço de administração militar,
licenciados, do extinto L° grupo de companhias: JoséAdriano Pequito Rebêlo, Alberto Fernando de Almeida,
Henrique Kohn, António Gonçalves Leitão, Nuno Franco
Duarte, Augusto Estêvão de Oliveira, José Miguel da
Silva, Henrique de Bivar Vasconcelos Peyroten, Eduardo Augusto da Fonseca, José Ferreira da Costa Júnior,.
Inocêncio Vitor Cruzes Marques, António Filomeno Lourenço, António Jorge de Assunção, António da Silva
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Sonsa Meneses, Afonso Rodrigues Pereira, José Maria
Fernandes de Aguiar, Horácio Rodrigues Costa, José
Baptista da Costa, Bernardino da Silva Maia, Ilídio Augusto da Costa, José António Pinheiro Júnior, Francisco
António Rodrigues da Silva, Manuel dos Santos Sintra,
Raúl Carlos Garcia Brandeiro, Raúl Sangreman Proença
e Jacinto Simões.
Arsenal do Exército

Tenentes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia, em disponibilidade, Manuel Agudo, e do grupo de
trem n.? 3, José de Oliveira, pelo pedir.
Distrito de recrutamento e reserva n.s 4

Chefe, o major de infantaria, sub-chefe, José Francisco Guerreiro Fogaça.
Sub-chefe, o capitão de infantaria, adjunto, Miguel
Tavares Blanco.
Distrito de reorutamento e reserva n.O 8

Capitão do regimento
Lourenço Pereira.

de infantaria n. o 8, Francisco

Distrito de reorutamento e reserva n.O 18

Major do batalhão de caçadores n. o 9, Joaquim Leitão.
Distrito de recrutamento e reserva n.O 20

Capitão médico miliciano de reserva, do distrito de recrutamento e reserva n.? 19, José Gomes.
Carreira de tiro de Elvas

Director, o capitão de infantaria, da 3.a Repartição da
1.a Direcção Geral de Ministério da Guerra, Domingos
José Santos de Lemos.
,

Presidio Militar de Santarém

Secretário, o tenente do regimento de artilharia n.? 3
Manuel Mereces Duarte Júnior.
QUadro especial a que se refere o artigo 0.° do deoreto
n,> 7.823, de 23 (te Novambro de lÇ121

Tenente miliciano do quadro especial, do batalhão de
caçadores n. o 10, Manuel Martins Dantas de Brito.
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ltepartição do Gabiuete

Declara-se que pela Sociedade Portuguesa da 0.mz
Vermelha foram agraeiados com as mercês que lhes vã:o
indicadas os seguintes oficiais:
Cruz VerDlelha de BeneDl~rêucia

Coronel na situação de reser la Joaquim Augusto Lopes da Costa Teriaga.
Tenente-coronel de infantaria João- Maria Ferreira do
Amaral.
Cruz VerDlelha de Mérito

Major reformado Vergílio Gonçalves Roma.
Cruz Vern.elha de Dedicação

Capitão de infantaria da guarda nacional republicana
Rodolfo Santos.
Medalha de Agradecbnento

Segundos sargentos: da guarda nacio-nal republicana
Miguel Rodrigues; da guarda fiscal Alfredo Lopes e do
quadro dos sargentos do secretariado militar Alfredo da
Res!lurreição Roque e José. de Jesus.

10. o _ Ministério da Guerra,- La Direc~ão Geral- ta Repartição

a) Declara-se que por portaria do Ministério do Interior, de 24 de Janeiro do corrente ano, publicada no
Diário do Govêrno n.? 22, 2.14 série, de 27 do mesmo
mês, foi louvado o tenente do secretariado militar António Isidro Gama, pelo comprovado desinterêsse, manifesta lealdade e dedicação, não isenta de risco, com
que exerceu o cargo do secretário do Ministro daquela
pasta.
b) Declara se que chegou à sua altura para entrar no
l!'espectivo quadro o capitão do secretariado militar Júlio de Carvalho Vidal,
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11;0 ._ llinislério da l1uma - t. a Direcção Geral - 2.~ R~partlção

a) 'Declara-se que por -portaria do Ministério daãustiça e aos Oultos de 27 de Novembro do 1926, inserta
no Diário do Gouêrno n.o 283, 2. a série, de 3 de Dezembro elo mesmo ano, foi louvado O coronel de infantaria Júlio Alberto de Sousa Schiappa de Azevedo, pelos serviços prestados
naquele Ministério,
como director
interino das cadeias civis centrais de Lisboa. lugar para
que foi nomeado
por decreto de 23 de Julho daquele
ano, demonstrando
sem pro no desem penho dessa comissão muito zêlo, grande inteligência
e acendrado
patriotismo, administrando
o referido estabelecimento
prisional
modelarmente
e estabelecendo
nõle uma .invulgar disciplina ..
b) Declara-se que por portaria do Ministério da .Justiça e dos Cultos de 15 do Dezembro de 1926, inserta
no Diário do Gooêrno n.? 296, 2.a série, do 18 do mesmo mês, foi louvado
o capitão de infantaria
João de
Almeida Serra, que desempenha
as funções-de sub-director da Cadeia Nacional de Lisboa, pela actividade, energia e grande aeêrto com que .se houve,na
ausência do
respectivo
director,
para a recaptura
de três reclusos
do dito estabelecimento
penal, que no dia 2 dêste mês
conseguiram
fugir das respectivas
celas para lugar desconhecido,
manifestando
assim o seu evidente propósito
de se evadirem da referida cadeia, o que não conseguiram nem puderam levar a cabo devido ás eficazes providências tomadas por aquele funcionário,
que não dosCansou nas suas pesquisas nem abandonou
o seu põsto
de comando até ·serem encontrados:
c) Declara-se
quadro especial

que o capitão miliciano de infantaria
do
Gustavo Adolfo do Gouveia, que, pela
Ordem do Exército n. o 24, 2. a série, de 1926, foi nomeado ajudante
de campo do comandante
interino da
.3." região militar, deve SOl' considerado como nomeado
P?'l'a ajudante
de campo do comandante
da mesma regtllo.

. d) Declara-se
que a data do nascimento do major de
Infantaria
no quadro de reserva António Maria Curado
é de 14 e não 24 de Dezembro do 1864, o que deverá
ser rectificado nos respectivos
registos.
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e) Declara-se que fica sem efeito a determinação inserta na Ordem do Exército n.? 16, 2.a série, de 14 de
Agosto de 1926, que colocou no regimento de infantaria
n." 1 o tenente do regimento de infantaria n." 23 Ernesto da Ressurreição Borges Acciauolí.
f) Declara-se que continua na situação de adido o tenente de infantaria António Henrique Arez Valente do
Couto, que se achava prestando serviço no Ministério
das Finanças, por ter sido requisitado pelo Ministério
das Colónias para servir na Companhia de Moçambique,
em comissão extraordinária nos termos do artigo 7.0 do
decreto de 20 de Novembro de 1914.

g) Declara-se que a colocação no regimento de infantaria n,° 7 do capitão António Augusto Ferreira, inserta
na Ordem do Exército n.? 1, 2.a série, do corrente ano,
não deve ser considerada, pelo pedir.
h) Declara-se que fica sem efeito a determinação inflerta na Ordem do Exército n." 1, 2.a série, do corrente
ano, que transferiu para o batalhão de caçadores n. o 4,
o tenente do regimento de infantaria n. ° 4 António dos
Santos Cavaco e o alferes do quadro auxiliar dos serviços do artilharia do mesmo regimento José de Mendonça Rita.
i) Declara-se que fica sem efeito a parte da determinação inserta na Ordem do Exército n." 1, 2.11 série, do
corrente ano, que colocou no regimento de infantaria
.n.? 10 o tenente de infantaria Benjamim Dias Raposeiro.
j) Declara-se que não deve ser considerada pelo pedir
a determinação ínserta na Ordem do Exército n.? 1, 2.a
'série, do corrente ano, que colocou na Escola Prática
de Artilharia o tenente miliciano do regimento de artí.lharia n,° 8 Amadeu Beltrão Ferreira Viana.
k) Declara-se que é alferes do quadro auxiliar dos
.serviços de artilharia, e não tenente, o oficial de nome
Manuel Marques, que foi colocado no grupo de artilharia
n." ~1 pela Ordem do Exército n.? 24, 2.a série, de 31
-de Dezembro do ano findo.

l) Declara-se que, por ter sido entregue em tempo
competente a respectiva declaração, é incluído na lista
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dos oficiais que se ofereceram para servir no ultramar,
nos termos do decreto do 14 de Novembro de 1901, no
corrente ano, o tenente do quadro auxiliar dos serviços
de artilharia António Eugénio Carrajola.
m) Declara-se que fica sem efeito a colocação como
.ajudante de campo do comandante da 4.3 região militar
do capitão de cavalaria José da Câmara Meneses Alves,
inserta na Ordem do Exército n. o 24, 2. a série, de 31 de
Dezembro último.

n) Declara-se que o capitão de cavalaria José Aristides Guedes da Silva, colocado na situação de disponibilidade por decreto de 15 de Janeiro último, publicado
na Ordem do Exército n." 1, 2." série, do corrente ano,
.apresentou-se de licença ilimitada em 28 de Dezembro
do ano findo, desde quando ficou prestando serviço no
regimento de cavalaria n. o 11.

o) Declara-se que, por parecer do Conselho de Recursos, o capitão do quadro auxiliar do serviço de saúde
Gaspar Maria do Nascimento é inscrito provisoriamente
sem número na escala dos capitães do seu quadro, até
lhe pertencer o seu actual pôsto no mesmo quadro.
p) Declara-se que se ofereceu para servir nas colónias no corrente ano, nos termos do decreto de 14 de
Novembro de 1901, o tenente veterinário Álvaro Henriques da Silva.
q) Declara-se que foi mandado prestar serviço no re-gimento de cavalaria n. o 7 o capitão do serviço de
administração militar, na disponibilidade, Eduardo Rodrigues Neto de Almeida.
r) Declara-se que, por ter sido entregue em tempo
Competente a respectiva declaração, é incluído na lista
de oficiais milicianos do serviço de administração militar, do quadro especial, oferecidos para servir nas colónias no corrente ano, nos termos do decreto dEI14 de
Novembro de 1901, o tenente Florival Orato Simões 1i'0gaça.

8) Declara-se que, nos termos do artigo 14.0 do decreto D.O 12:162, de 21 de Agosto de 1926, chegaram à
sua altura para entrar no respectivo quadro os tenentes
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do 'Serviço de adniinistração
militar Alfredo Oésar deBrito, António Vaz de Almeida e Francisco Dia-s Bernardo.

t) Declara-se que o decreto de 15 de Janeiro último,
}Jublicadonapresente
Ordem do Exército,
colocando na
situação de reserva o tenente-coronel de infanturia 1\lanuel António Veiga, deve ser considerado como tendo
sido publicado na Ordem do Exército n.? 1, 2.n eérie,
do corrente ano, da qual já consta a liquidação de vencimentos correspondente ii, sua nova situação.
u) Declara-se que é Manuel Mendes da 'Silva, e não
António MonUcs daSilva, o verdadeiro nome do capitão
na sítcação de reserva a que fie refere a alínea ii) ao n. o
@.:o da Ordem -do Exército
'Il.O 1, 2.a série, do corrente
ano.
v) Vencimentos a quo têm direito, desde 1 do Dezembro de 10~6, os oficiais em seguida mencionados, na situação de reserva, nos termos do despacho ministerial
de 28 de Novembro do mesmo ano, que manda aplicar
aos referidos oficiais as vantagens estabelecidas pelo
§ 1.0 do artigo 6.° da lei n.? R88, de 1919:

Ooronel José Augusto Faure da Rosa, 595tS81, sendo:
pelo .Ministério das Colónias 237,$48 e pelo Ministério da
Guerra 358t$33,
Coronel Augusto António Macedo Pinto, 534i574, sendo: pelo Ministério das Colónias 160,5,18, pelo Ministério
do Interior 38r$95, pelo Ministério .das F'innnças 301530
e pelo Ministério da Guerra 30M31.
x) Vencimentos que, nos termos da lei n. o 1:668, de
9 de Setembro de 1924, competem aos oficiais em seguida mencionados, transferidos 'Pllra a situação de resnrwa.;

Pela Ordem do Etcércit» n." 24, 2.a série, do ano findo:
Capitão Manuel de Matos Cast anho, 270í!5B9, sendo:
pensão de reserva, 191680; 0,14 por cento, 12662-; lei
n." 888, 20t$44; lei n." 1:332, 46503; do vencimento total 19880 são pelo 'Ministério da-s Oolôuiae, tendo servido
em Angola, e -251í!50~ pelo Ministério da Guerra. 'Tem
um aumento de 10 por cento sobre o saldo.
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Pela Ordem da Eeéreito n." 1,.2.lLsérifl, do corrente ano:
Coronel José Maria Rebêlo Valente de Carvalho,
5651$25, sendo: pensão de reserva, 34M70; 0,14 por
cento, 2563:-); lei n.? 888, 36,570; lei n." 1:332, 161;$50;
do vencimento total 49~12 são pelo Ministério das Colónias, tendo servido em Angola, e 516~13 pelo Miuistérío
da Guerra. Tem dois aumentos de 10 por cento sõbre o
sõldo.
_ Coronel João Carlos Tavares, 3731t590,sendo: pensão
de reserva, 306M9; lei n." 888, 30864, e lei n." 1:332,
..36r5ln. Tem dois anmentos de 10 por cen to sõbre o soldo.
Coronel Artur José da Silva Pereira, 37:5,595, sendo:
l_)ens-ãode reserva. 28M08; 0,14 por cento, 9r5l30; lei
n:.0 888, 29~83; lei n," 1:332-, 47~74;' do vencimento total 125819 são pelo Ministério do Interior, H.M~6 pelo
Miuistério das Colónias, sendo Angola 8i província em
que serviu, e 231650 pela Ministério da Guerra. Tem
dois aumentos de 10 por cento sôbre o sõldo.
Coron.(\l Francisco Augusto Garcês Teixeira, 380895,
sendo: ponsão do reserva, 302835; lei n, o 888, 30é23 , e
lei n.? 1:332, 48;637; do vencimento total são 391507pelo
Ministério das Finanças e 341888 pelo da Guerra. Tem
dois aumentos de lO poz cento SÔDN o saldo.
Coronel' José Francisco Correia Leal, 384tH6, sendo:
pensüo de reserva, 302.tS35; 0,14 por cento, 21$54; lei
n.O 888, 30M9, c lei n." 1:332, 48t$78. 'I'em, dois anmentos de 10 por cento sobre o s.ôtdo.
Coronel Áh'uro de Azevedo Albuquerque, 38M2.9,
8e_n.do: pensão de reserva. 30~35;
0,14 por- cento, M23;
lel n.? 888, 30h66, e lei n, ° 1:332, 49605. Tem dois aulllentos de 10 por eente sôbre Ü' soldo.
Coronel Artur Filipe da Costa, 457;$99, sendo: pensão
de reserva, 327r5l20; 0~14 por cento, 4;S68; lei 11.0 888,
3~19, ~ lei n.? 1:332, 92;$92. Tem dois aumentos de 10
por cento sôbro o sõldo,
Coronel José Estanislau de Barros, 386t$18, sendo:
]_)ensão de reserva, 306t$4:9; lei n. o 888, 30i$oo, e lei
n..~ 1:332, 49604; do vencimento total são 79~0 pelo
Mmis.tério da Marinha. e 306698 pelo da GUMra. Tem
-dois aumentos de 10 por cento sõbre {) sõldo.
Pela presente Ordem do Exército r
Coronel Joaquim. Maria Nogueira Alves Ca.tivo,
-386r5l23,sendo: pensão de reserva, 258004;; O,l~ PQl
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cento, 21635 j lei n ." 888, 27698, e lei n.? 1 :332, 78636;
do vencimento total 55614 são pelo Ministério das Colónias, tendo servido em Angola, e 331609 pelo Ministério
da Guerra.
y) Vencimentos
que, nos termos da lei n. ° 1 :668, de 9
de Setembro de 1924, competem aos oficiais em seguida.
mencionados,
transferidos
para a situação de reforma ~
Pela Ordem do Exército n. ° 19, 2. a série, do ano findo ~
Ooronel de infantaria
António Augusto
Álvares Pereira, 304623, sendo: pensão de reforma, 286636 j 0,14
por cento, 9622 j lei n.? 888, 29655; lei n.? 1:332,
59810 j do vencimento
total 19~20 são pelo Ministério
das Colónias,
sendo Moçambique
a província
em que
serviu, e 36M03 pelo Ministério da Guerra. Tetu um aumente de 10 por cento sôbre o sõldo.
Capitão
de infantaria
José Pinhol, 159661; sendo;
pensão de reforma,
143{)18; 0,14 por cento, 41$61; lei
n." 888, 11682.
Capitão de infantaria,
graduado,
Fausto de Queiroz.
Guedes de Almeida,
100517, sendo: pensão de reforma, 88663; 0,14 por cento, 11654; do vencimento total
40i$86 são pelo Ministério das Oolónias, sendo Moçambique a província em que serviu, e 59631 pelo Ministério da Guerra.
Tenente de infantaria João' de Almeida Correia, 73629,
sendo:
pensão de reforma,
71~30, e 0,14 por cento,
1699. 'rem um aumento de 10 por cento sôbre o sôldo.
Pela
ano:

Ordem do Exército

n.?

1, 2.& série, de corrente

Capitão
de cavalaria
Carlos Augusto
Gil, 327670,
sendo:
29612 pelo Ministério das Oolónias, sendo Moçambique a última província em que serviu; 14656 pelo
Ministério
do Interior
e 284602 pelo Ministério
da
Guerra.
Capitão
de infantaria
Joaquim
Oavaleiro,
378608,
sendo:
pensão de reforma,
212650; 0,14 por cento,
39656; lei n.? 888, 25a20; lei n.? 1:33:3, 100t582j do
vencimento
total 109620 são pelo Ministério das Colónias, sendo Timor a última colónia em que serviu, e
268688 pelo Ministério da Guerra. Tem um aumento de
10. por cento sõbre o sõldo.
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z) Vencimentos que, nos termos da lei n. o 1:668, de 9
de Setembro de 1924, competem aos oficiais em seguida
mencionados, separados do ser viço :
Pela Ordem. do Exército n." 23, 2.a série, do ano findo:
Capitão de infantaria Lisímaco da Fonseca Soares
Varela, 168tH3, sendo: pensão de reforma" 142650; 0,14
por cento, 22634; lei n. o 888, 3629; do vencimento total
7M74 são pelo Ministério das Colónias, sendo Angola a
última província em que serviu, e 921539 pelo Ministério
da Guerra. Tem um aumento de 10 por cento sobre o
sõldo.
Alferes de infantaria José Pinto de Campos, 881)42,
sendo: pensão de reforma, 85~90; 0,14 por cento, 2t$52.
Pela Ordem do Exército n.? 24, 2.& série, do ano
findo:
Tenente de infantaria Artur dos SantÓs Celorico,
741$61, sendo: pensão de reforma, 731$18; 0,14 por
cento, 1643.
Pela Ordem do Exército n.? 1, 2.11 série, do corrente
ano:
Capitão miliciano do serviço de administração militar,
do quadro especial, Jorge das Neves Larcher, 82656.

12. o -1linistério

daGuerra- f.II Direcção Geral- 2.11 Repartição

a) Declara-se que chegaram à sua altura para entrar
no respectivo quadro os coronéis de infantaria supranumerários Henrique Alberto de Oliveira, José Anastácio de Lis Fallé, Casimiro Vítor de Sousa Teles, Pedro de Serpa Afonso, Alfredo António de Azevedo, José
de Oliveira Gomes, José Virgolino Feio Quaresma, Manuel de Almeida Campos Gusmão, em disponibilidade,
Arcanjo de Almeida Teixeira e Augusto Manuel Farinha
Beirão.

b) Declara-se que os coronéis de infantaria, adidos,
José Cândido de Assis Almeida Matos e Joaquim Pereira Oardoso, na situação de licença ilimitada, teriam dado entrada no quadro da sua arma se não estivessem
na referida situação.
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c) Declara-se qlle chegaram à sua altura para entrar
no quadro da sua 8Jl'ma os majores de infantaria Artur
Leal Lõbo da Costa e Alfredo Ferreira Gil.
d) Declara-se que o major- de infantaria, adido no Ministério das Colónias,
António Cardoso Serpa teria
dado entrada no quadro da. sua arma. se não estivesse
l1A refexida
situação.
e) Deelana-se que em 14 de Novembro de 1926 foi
transferido. paFa o Presidio Militar de Santarém o capitão do batalhão de caçadores n. o 12, Alfredo António
Ohavee, a fim do cumprir a pena em que foi condenado
pelo Tribunal Militar Territorial &0 Põrto,

, f)

Declara-se que o tenente miliciano de infantaria
do quadro especial José da Conceição Nogueira Rosas
e o tenente de infantaria Luis do Carmo dos Inocentes, coloeudos respectivamente no regimento de infantaria n , o 1 e no batalhão de metralhadoras n. o 1 pela
Ordem do Exército n.? 1, 2.11 série, de 28 de Janeiro
findo, pertenciam ao extinto regimento de infantaria
n. o 29, e não ao regimento de infantaria n. o 8.
g) Declara-se que o capitão de infantaria, adido ao
quadro, Manuel de Jesus Magalhães, promovido a êste
pôsto pela Ordem do Exército n. o 1, 2.a série, de 28 de
Janeiro findo, o foi para o regimento de infantaria n,o 8.

h) Declara-se que não deve ser considerada pelo pe. dir a colocação no batalhão de caçadores n.? 4 do capitão do rf'gimoo~o de infi:ll'1taria. n. o 25. Tito Lívio Raposo da Ponte, inserta na Ordem do Exérci.to n." 24, 2'." série, de 31 de Dezembro de 1926.

ii) Declara-se quo (l)( capitão de infal1.taria, instrutor no
Co]égi@ Mllita.v, Alfredo Ribeiro Fer:reira. esteve apnesentado, nat Replllr1liçilo do Gabinete. do. Ministério da.
Guerra e fez parte do destacamento de Leixões dillrante
os dias 6 a 10 do corrente mês e ano.
j) Declara-se que os C0II'onéÍsde infantaria, adidos no
Ministéyio das Oolónías, !fsIluel.Aagusto.. :Rodrigues da.
Silva Lopes e Feliciano António da Silv.a Leal teriam
dado entrada. no quadro da. sua arma se n110 estivessem
na referida situação.
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k) Declara-se qne os capitães de infnntal'ia, adidos ao
quadro, António Joaquim Galrito, Bernardino Nunes Pereira, Camilo Dias de Lima, A ugusto de Sousa 'Medeiros
e António de Azecedo Bl'ttenellul·t, promovidos a 'êste
pôsto por decreto de 20 de Novembro de 1926, inserto
na Ordem do E:né1'cito n. o 23, 2.:J. série, de 29 do mesmo
mês e ano, contam a antiguid» de desde 23 de Outubro
de 1926.
l) Declara-se que os capitães de infantaria, adidos ao
quaàro, Norberto Amâncio Alves, João Teixeira Vaz,
António Pedro de Carvalho, Abílio Lourenço, António
Couto e Vasconcelos e Manuel Pereira Martins, promovidos a êste põsto por decreto do 22 de Janeiro do corrente ano, inserto na Ordem do Exército n.? 1,2.11.série,
de 28 do mesmo mês o ano, contam a antiguidade desde
13 de Novembro de 1926 e não desde 4 de Dezembro
do mesmo ano.
m) Declara se que os capitães de infantaria adidos ao
quadro João Lopes, João 'Mendes de Freitas, José da
Conceição das Keves Martins, Gil Augusto Domingos da
Silva, Manuel de Jesus Magalhães e Manuel Spinola
de Mendonça, promovido!'! a êste põsto por decreto de
22 de Janeiro do corrente ano, inserto na Ordem do
Exército
n. o 1, 2. a série, de 28 do mesmo mês e ano,
contam a antiguidade desde 27 de Novembro de 1926
e não desde 4 de Dezembro do mesmo ano.

n) Declara-se que os capitães de infantaria, supranumerário, José Gonçalves da Silva, no regimento do infanturia n," 8, e na disponibilidade, Carlos Beja da Silva
e Bernardo J osé dos Santos chegaram à sua altura para.
entrar no respectivo quadro.

o) Declara-se que o capitão
bilidade, Ernesto Florêncio da
pôsto pela presente Ordem do
tura para entrar no respectivo
bro de 1926.

de artilharia, em disponiCunha, promovido a êste
Exército, chegou à sua alquadro em 20 de N ovem-

p) Declara-se que o major de artilhada Flaviano Eugénio da Costa, promovido a êste pôsto pela presente
Ordem do Exército
e em serviço na 4.a Repartição: da
4.& Direcção Geral, chegou à sua altura para entrar no
respectivo quadro.
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q) Declara-se que o major de artilharia, em disponibilidade e em serviço no comando de artilharia do govêrno
militar de Lisboa, Francisco António Real chegou à sua
altura para entrar no respectivo quadro.
r) Declara-se que o major de artilharia, supranumerário, nos termos do artigo 14.° do decreto n,° 12:162,
de 21 de Agosto de 1926, Oarlos Gonçalves Pereira de
Barros chegou à sua altura para entrar no respectivo
quadro em 20 de Novembro de 1926.

8) Declara-se que os oficiais de artilharia a seguir
mencionados, na situação de disponibilidade, chegaram à
sua altura para entrar no respectivo quadro em 30 de
Setembro de 1926:
Majores Júlio Ferreira da Silva Alegria, Fernando
Falcão Pacheco Mena e João José Soares Zilhão,
Capitão António da Costa Malheiro ,
Tenentes Francisco Manuel Ventura Forbes Bessa,
Américo Limpo Buisel, Manuel de Castro, Oarlos Kol
de Alvarenga, Sidónio Bessa Pais e Augusto Picão da
Silva Telo.
Alferes António Afonso Raposo, António Leite Pais
de Faria, António de Lima Oorreia e Alexandre Alberto
Serpa Pinto Moreira.

t) Declara-se que ao tenente-coronel médico do Hospital Militar Auxiliar de Belém, Ricardo Garcia, foi concedido o primeiro aumento de 10 por cento sõbre o sôldo
desde 3 de Março do ano findo e não desde 3 de Março
do corrente ano, como foi publicado na Ordem do Exército n.? 1, 2.& série, de 28 de Janeiro do corrente ano.
u) Vencimentos que, nos termos da lei n." 1:668, de
9 de Setembro de 1924, competem aos oficiais em seguida mencionados
forma:

transferidos

para a situação de re-

Pela Ordem do Exército n." 19, 2.& série,
Setembro do ano findo:
.

de 30 de

Tenente-coronel de infantaria José dos Santos Oliveira,

231626, sendo: pensão de reforma, 201650; 0,14 por
cento, 8674; lei n. o 888, 21602; do vencimento total
20640 lião pelo Miuisterio 'das Colónias, sendo Macau ao
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última colónia em que serviu, e 204686 pelo Ministério
da Guerra. Tem um aumento de 10 por ceuto sõbre o
sOldo.
Capitão de infantaria Francisco Maria Sardinha da
Cunha, 105614, sendo: pensão de reforma, 1156; 0,14
por cento, ~14. Tem um aumento de 10 por cento sôbre
o soldo.
Capitão de infantaria Artur Pinto da Cunha Leal,
116677, sendo: pensão de reforma, 1156; 0,14 por cento,
1677; do vencimento total 9634 são pelo Ministério das
Colónias, sendo Moçambiq ue a última província em q~e
serviu, e 107~43 pelo Ministério da Guerra. Tem um aumento de 10 por cento sobre o sõldo.
v) 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 lhe foram arbitrados respectivamente pelas Ordens do Exército n. o 24,
2.a série, de 31 de Dezembro do ano findo, e de 17 de
Dezembro de 1924 ~

Tenente-coronel António Manuel Vilares, 308~58, sendo; pelo Ministério do Interior 15M~ e pelo Ministério
da Guerra 193~16. Tem um aumento de 10 por cento
sObre o sõldo,
Tenente João Baptista Pinto, 77~36.
x) Rectificados, se publicam novamente os vencimentos a que têm direito, desde 1 de Dezembro de 1926,
nos termos do despacho ministerial de 28 de Novembro
do mesmo ano, que manda aplicar as vantagens estabelecidas pelo ~ LOdo artigo 6.0 da lei n. o 888, de 1919,
os oficiais de infantaria, na situação de reserva, abaixo
mencionados:

Major Filipe Augusto Jácome de Castro, 244810.
Capitão Alexandrino José de Macedo, 188t$17.
lI.Capitão Joaquim António Pereira, 385640, sendo : pelo
lUistério das Colónias 105644 e pelo Ministério da.
Q uerra 279896.
Capitão Francisco Geraldo Pereira, 193842, sendo:
PGe10Ministério das Colónias 87696 e 'pelo Ministério da
nerra 10M46.
Coronel Luís Correia Acciaiuoli de Meneses, 391624.
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os vencimentos; nos ter ..
de 2.1 de J ulho d'(t 1925,

que manda incluir no cálculo da pensão de reforma a
gratifica~ão diterenciul, desde a data d@l referido despacho" ao, ofíciad na situação de refonma em seguida mencionado :
Capitão Artur de Brito Penedo, 150,$.

z) Reetíficados,

se publicam os vencimentos, nos ter-

mos do decreto n.? 10:D99" de, 117 de Setembro de 1924,
a que tem dineito o oficial na ~llu.'ll<?ão
de reforma em seguida mencionado em subseiturção dos <{'uellie foram. ar ..

bitrados
1925:

pela

Ordem do Exéreito

n. ° 41, 2,. a série, de

. Tenente Alberto Prior- Coutinho, 50G~88, sondo: pensão de reforma, 271606; 70 por cento de ínvalidez,
189674!; 10 pOl" cento sôbre o total, 46t$08. Tem um aumento de 10 por cento sobre o total.
13.

°1- Ministério

a) Declara-se

da Guerra - f

a

Direcção 6cral-?

a

Repartição

qlle o coronel do regimenta de artilha-

ria n. o 4, Adriano da Costa lWacedo, foi nomeado s ub-direetor da 1.a Direcção Geral do Ministério da Guerra
em 20 de Janeiro último, devendo ser eonsiderada esta

colocação como constante da Ordem do Exérci't:o n. o 1,

2. a série, do corrente ano.

b) Declara-se, que deve sen considerado como exonenado, de chefe da. R~p::trtição Técnica do Âroon:al do
E:lfiército p-e-laCh,dem do Exérdta n. ° 21, 2.11 série, 00 23
de- Outubre de 1926,. o coronel na situação de roserva
Jesé Francisco Nico, por ter Hic10 substituído 00 mesmo
cargo pela reforida Ordem do Exército.
c) Declara-se que polo deeueto n,? 13.:07@,.c11i1 25 de
Janeiro do corrente ano, inserto no Diário, do GQrêrno
llJ.o 2Q, 1.:1 série, do mesmo di'w"foi nomeado Ministro
do .Interior o coronel de artilharia Adriano da Costa
Macedo.
d} Deelara-se que eheganam àt sua; altuua para entrar
no quadro da arma os tenentes de infantania em disponibilidade João MUNeliM. J'e Qu-eiroz, Abílio Adriano
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Branco, Luís Maauel de Azevedo, António de Pinho
V.alente, Jorge César Bnptist'Il.,· Manuel Dias da Silva
~lnto, J osé da Cruz, ...
José A ugusto Cardoso,
José BaptIsta Barreiros, José Luis Fnntoura de Sequei!fa,Oarlos
de Azevedo Coutinho Braga, Paulo Cumano, JOll0 Oarvalhais dos Santos e Manuel Augusto dos Mártires
Falcão.
e) Declara-se que a nomeação do tenente do regimento de artilharia n, o 8 Sidónio Bossa Pais para ajudante de campo do gel eral quartel-mestre general do
ex.ército, publicada na presente Ordem do Exército, é
referida a 7 dt' Dezembro do ano :findo.

f) Declara-se que chegou à sua altura para entrar no
respectivo quadro o capitão de cavalaria José de Melo
Pinto Gusmão Calheiros .
. g) Declara-se qU0 os oficiais do extinto quadro privativo das fôrças coloniais que Ingressam na arma de cavalaria, nos termos do artigo 2.0 do decreto n.? 12:560,
de :d7 de Outubro de 1926, ocupam os lugaros que lhes
vão indicados em conformidade com o estabelecido no
§ LOdo artigo 2. o do mencionado decreto:
Cap-tão José Francisco Filipe, imediatamente à ,esquerda da major João da Costa Ramos.
Capitão Augusto .Afonso, imediatamente à esquerda
do capitão Isidoro Branco de Oliveira.
'Capitão Francisoo dos Santos Trigoso, imediatamente
à esquerda do tenente Joaquim António flernard,ino.
Capitão. Manuel Alv:es Ferreira e tenentes OtHio José
da Fonseca, João Afonso, .João de Almeida SerTt1, imediatamente à esquerda do tenente Carlos da Cunha Piato Ba!semão.
Tf'nf'nte José Diogo, imodiatemente à esquerda do tenente Ant6n10 Gonçalves.
Tffllentf'S Óscar V~iga dos Santos Doutel e José Guedes da Silva, imediatamente à esquerda do tenente Â'Iltónio de Atmf'ida Garcia (' Sousa.
Tenentes Abilio Pais dos S< ntos, João José Bottencourt
T eles do Meneses 'e JQ1-,-{) Henriques, .imediatumeme 11
esqUl'l'da do tenente João Afonso Amaro de .MolQRamalho da Cunha e Vasconcelos.
Tenente Francisco António Pinheiro, imediatameate à.
esquerda do tenente Mariano da Silva Résio.

142

ORDEM DO EXERCITO

N.o 2

2.' Série

Tenentes José Joaquim de Figueiredo, Júlio dos Santos e Manuel Maria Ferreira Sopas, imediatamente à esquerda do tenente António José Esteves Júnior.
Tenente António Luís Marques, imediatamente à esquerda do tenente José Duarte.
Alferes Artur Maurício Morais Machado, imediatamente à esquerda do alferes João António da Conceição
César.
h) Vencimentos 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
Ordem do Exército n." 1, 2.:1 série, de 28 de Janeiro
último:
Coronel de engenharia Carlos Augusto de Sá Carneiro, 355861, sendo: pensão de reserva 2ô2i$54, 0,14
por cento 111$02,lei n.? 888, 2H35 e lei n." 1:332, 5-it$70;
do vencimento total são 115857 pelo Ministério das Colónias e 2401$04 pelo da Guerra.

i) Vencimentos que nos termos da lei n.? 1:668, de 9
de Setembro de 1924, competem aos oficiais em seguida
mencionados, que pela presente Ordem do Exército são
transferidos para a situação de reserva:
General Adriano Abílio de Sá, 1.194~75, sendo: pensão de reserva 5048, 0,14 por cento 124i$82, lei n. o 888,
62i$88, lei n. o 1:332, 503605; do vencimento total 86i$88
são pelo Ministério das Colónias, sendo Moçambique a
última província onde serviu, 260,564 são pelo Ministério do Comércio e 847 t$23 pelo Ministério da Guerra;
tem 5 anos de general.
General Ab(-11Hipólito, 876h32, sendo: pensão de reserva 504600, 0.14 por cento 11i$49; lei n.? 888, 51t$54;
lei n. o 1:3:32, 309629; tem 5 anos de general.
Coronel de infantaria José Fraucieco Mendes do Passo,
393666; sendo: pensão de reserva 2976.; 0,14 por cento
5;$82; lei n. o 888, 30~28; lei n,o 1:332, 6055ô; do vencimento total são 29652 pelo 'vIinistério das Colónias,
sendo Moçambique a última colónia em que serviu, e
364814 pelo Ministério da Guerra. Tem dois aumentos
de 10 por cento sõbre o sõldo,
Coronel do serviço de administração militar J 011.0
Evangelista da Costa Roxo, 386t$10.
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j) Rectificados se publicam novamente os vencimentos
de 1926 os oficiais em seguida mencionados na situação de reserva
nos termos do despacho ministerial de 28 de Novembro
do mesmo ano, qu~ manda aplicar aos referidos oficiais
as. vantagens estabelecidas pelo § 1.0 da artigo 6.0 da
lei n." 888, de 1919:

a que têm direito desde 1 de Dezembro

Coronel Aristides Rafael da Cunha, 1.l2M74, sendo:
p.ensão de reserva 731600; sendo 14M97 pelo MinistéfÕ10 das Oolónias, 63~04. pelo Ministério do Interior e
21699 pelo Ministério da Guerra; 40 por cento de invalidez 2!:l2MO; 10 por cento sõbre o total 102~34.
Major João António Teixeira de Sousa, 275609.
Major Gustavo Augusto Pires de Figueiredo, 606~81,
B,endo: pensão de reserva 367677; 50 por cento de invahdez 1831$88; 10 por cento sõbre o total oM16.
Major Castolino Francisco Jorge Pais, 467~39, sendo:
P1ensão de reserva 303~50; 40 por cento de invalidez
2~640; 10 por cento sõbre o total 42649.
Capitão Eduardo da Cunha Oliveira, 540617, sendo:
r8nsão do reserva, 306692; 60 por cento de invalidez
4tS15; 10 por cento sõbre o total 49~10.
Oapitão Luciano, 628M2, sendo: pensão de reserva
356~89; 60 por cento de invalidez 214613; 10 por cento
sObre o total 57~10.
Capitão Mário Alexandrino Conte Turpia, 463867,
sen.do: pensão de reserva 324625; 30 por conto de inValIdez 971$27; 10 por cento sôbre o total, 42615.
Capitão João Rosendo Dias, 833,$35, sendo: pensão
~2e reserva 421614, sendo pelo Ministério das Oolónias
4~38 e pelo Ministério da Guerra 296676; 80 por
c7ento de invalidez 336~9l; 10 por cento sobre o total
5680.
Capitão José Miguel Garcia de Andrade, 609~32,
sendo: pensão de reserva 369~29; 50 por cento de inValidez 184a64; 10 por cento sõbre o total 55tS39.
Capitão Joaquim Rodrigues de Oliveira, 6401$06,
s~ndo: pensão de reserva 363668, sendo pelo Ministé10 das Oolónias 102688 e pelo Ministério da Guerra
6 0t$80;60 por cento de invalidez 218,$20; 10 por cento
sõ bre o total 58tS18.
Oapitão Artur Marques Salgado, 415õ33, sendo: penl~o de reserva 290645; 30 por cento de invalidez 87"13;
por cento sobre o total 37,$75.
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k) Reetific.ados :se pnblicam os 'Vencimentos que nos.
termos da lei n," 1::668, de g de Setembro de lS24, competem ao oficial ao diante nomeado, em substituição dos.
que lhe foram arbitrados pela Ordem. do Exército n , o 24,.
2_ & série, de 1926;
Capitão 1reformado Fraacieco
Pinheiro, 205~91. sendo: pensão de reforma 167i$50; 0,14 'Por cento 13S13;
lei n.? 888, 18600; lei n.? 1:332, 7{$2"J;do vencimentototal 4M76 são pelo Ministério das Colónias, sendo Angola .a província 001 'que serviu, e 1001$15 são 'Pelo lfinistério da. Guerra.
Tem 'um aumento de 10 por eento
sõbre o sõldo..
l) Vencimentos que, nos termos ,<10 decreto n. o 10:099.
de 17 de S( teru bro de 1924, competem ao oficial em seguidamencionado
que pela presente
Ordem do Exército,
passou à situação de reforma:
.
'I'enente-cor-oncl
Jorge Marrecas Ferreira Pimentel,
()32t$61, sendo : pensão de reforma 383ô40; percontagem de invalidez de 50 por cento, 19M70; 10 por cento sobre o total, 571$51. Tem dois aumentos de 10 por
cento sobre o sôldo,
m) Rectificados se publicam os vencímentos
a que têm
direito os oficiais em seguida mencionados,
na situaçãode reserva, nos termos do despacho ministerial
de2Sde Novembro de 192G, que manda aplicar aos referidos.
oficiais as vantagens estabelecidas
pelo § 1~
o do .ar-.
tigo 6.0 da Iei n. o .88~, de 1919.
Generais

Adolfo de Almeida

Barbosa,556S47.
Alb!'rto Carlos da Silveira, ffi!>Ga80.
Alfredo Augusto Freire de Andrade,
819150l.
António Lopes Soares Branco, 498$Gl.
.Autónio Maria ela Silva, 257~66.
Arnaldo Coeta Cabral de Qundl1os, 590~14.
Augusto César Ribeiro de Carvalho, ó62~36.
Carlos Augusto Coelho de Vasconcelos Porto, 561~M ..
Diocleciano Augusto Ml1rtins, 574t$83.
Eduardo Pellon, 528;$38.
Eugénio Caudido Xavier, 241{$19.
iFrl1ncisco Figueiredo e Silva, 45bB44.
Francisco
Xavier Pereira de Magalhl'tes, 501681.
Gaspar António de Azevedo Meira, 816t548.
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João ALves Camacho, 856a8~L
João Evangelista
Finto do 1\:f.ag.aIMes, 796832:..
João Gonçalves de Mendoncn, Júnior, 324.699 ..
Joã.o Pedroso de Lima, 876M2.
Joaquim Augu rto Ferreira Dias, 24M19.
José Augusto Simas Machado, 91D;S19.
José Domingues Peres, 9141$46.
José Maria de OUv.eira Simõl>s" 796~32.
José Rodrigues Lopes de Mendouça e Matos, 856,$80.
José Vitorino de Sousa Albuquerque,
4(}Or$89~
Luís António César de- Oliveira, 4516;>3.
~icolau 'I'olentino Pereira Homem Teles, 561t$5!.
Pedro Francisco Massano de Amorim. 930663.
Pedro Logos (La Cunha Pessoa, 5468;>7.
Tomás António Garci R@sMo, 1.083~7g.
Vasco Martins, 438544.
Viriato Gomes da Fonseca, 821t$4.6.
Vitoriano José César, 476637 .
. n) Rectificados se publicam. os vencimentos a, <liIW têm
<dlreito os ofíeiais em seguida mencionados,
na, s4.tllação
<la reforma, nos too mos. do despacho ministerial de 28
<la Novembro do 1926, que manda aplicar aos referidos
~ficiais as vantageus estabelecidas pelo § 1.° do ar;;ligo 6.° da lei n." 888,. de 19UJ:'
Genellals
Abel Ang:u1!to de Campos Paiva, 249a94.
Augusto Sotero Este« s, 33ta12,.
Aires Osório de .&ragile; 29&.:60.
Agostinho Alves de Mouru, 2G9628.
Airos Pinheiro M.I1.sca.renhas Valdês, 4761597.
A.lb0rto Carlos de Morais Carvalho, 672813.
A.lberto Mimoso da Costll. Ilharco, 876,$93 .
•~lexandre Magno do Campos Júnior, 414tS87.
Alvn.ro Henriques Pereira, 30-itSl~2.
António Augusto Lopes Mendes Saldanha, 301659.
António Augusto de- Oliveira. G uimarães, ~9663a.
Antón\o Emílio de Qu:ud r o Flores, 279l10G.
António Guilherme FArreira de Custno, 562tS50.
António llomom Q.(' V asconeelos,
252õOl ..
António Júlio de Sou a. 1Iucha.do, 55""")52.
António
LIlÍlS Gories
Branco
de M.orais Sarmento,
3 6664.

I
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António Maria de Morais Pinto Sarmento, 437,$18.
António de Morais Ferreira da Silva, 253869.
António Osório de Seixas, 241619.
António Vaz Correia Seabra de Lacerda, 400678.
António Xavier Correia Barreto, 8;)6,$80.
Augusto Alfredo Jácome de Castro, 237,$60.
Augusto Duarte Leão, 2871$28.
Bento Manoel Gonçalves Roma, 401653.
Bernardino Dias de Sousa e Silva, 233,$99.
Bernardo António de Brito e Abreu, 596665.
Camilo Augusto Rebocho, 466,$80.
Carlos Ernesto de Arbués Moreira, 5471$50.
Carlos Ney Ferreira, 31M21.
Constantino da Foutoura Madureira Guedes, 4391$60.
Cristóvão Adolfo Ribeiro da Fonseca, 5011$81.
Diogo Pereira de Sampaio. 8361$64.
Félix Anastácio Soeiro, 2621$91.
Fernando Augusto da Cunha e Silva, 2M1$50.
Fernando Eduardo de Serpa Pimentel, 344,673.
Francisco António Palermo de Oliveira, 325t$02.
Francisco Correia da Silva Meneses, 283647.
Francisco Leite Arriscado, 287828.
Francisco Manuel Valente, 253645.
Francisco Nunes de Serra e Moura, 2341$.
Francisco Rodrigues da Silva, 836t$(i4.
Guilherme Carlos Lopes Banhos, 241tH9.
Guilherme Charters Henriques de Azevedo, 2831$16.
Henrique Baptista de Andrade, 3571$49.
Hugo Goodair Lacerda Castelo Branco, 5131$91.
. Jaime de Sousa Figueiredo, 512,,$34.
Jerónimo da Piedade Rôlo, 2541$16.
João Barbeito da Silva, 239t$92.
João Carlos de Sarmento Osório, 266M5.
João Correia dos Santos. 2991$26.
João Eduardo Soto Maior de Lencastre e Meneses,

9571$60.
João Joaquim do Carmo Caldeira Pires, 297t$36.
João José Pereira Dias, 652550.
João Martins de Carvalho, 897612.
João Pedro da Silva Soares, 3221$09.
João Ricardo de Miranda Macedo e Brito, 836864.
Joaquim Augusto Cid Correia de Lacerda, 2831$47.
Joaquim Cândido Correia, 2331$99.
Joaquim Carlos Paiva de Andrade, 571886.
Joaquim Castelo Branco Prisco, 241619.
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Joaquim José Ribeiro Júnior, 856r$80.
Joaquim Lúcio Lobo, 351a.
Joaquim Nicolau Rodrigues Águas, 26M45.
Joaquim Teixeira Moutinho, 258;$.
José de Abreu Macedo Ortigão, 270;$31.
José de Araújo Cerveira e Serra, 283M7.
José Augusto Arnaut Peres, 2691528.
José Caetano Ribeiro Viana, 328;$55.
José de Oarvalhal da Silveira Teles de Carvalho,
607;$50.

José Estêvão de Morais Sarmento, 897612.
José Inácio de Melo Pereira de Vasconcelos, 5471'$50.
José Jerónimo Rodrigues Monteiro, 499811.
José Joaquim da Oosta Lima, 31OMO.
José Justino Botelho Moniz Teixeira, 5141'$35.
José Maria da Oosta, 249695.
José Maria Soares Nunes, 243682.
José de Oliveira Garção de Oarvalho OampeIo e Andrade, 85M80.
José dos Santos, 319607.
José Tavares Morais da Cunha Oabral, 448~11.
Júlio César Garcia de Magalhães, 5421'$32.
Júlio Lopes de Oliveira, 547650.
Ladislau Miceno Machado da Câmara e Silva, 266a47.
Leopoldo César de Noronha Gouveia, 607650.
LUis Alberto Homem da Cunha Côrte Real, 776;516.
LUis Augusto Ferreira de Castro, 5471550.
Luis Augusto Vasconcelos e Sá, 6611'$79.
Manuel Godinho Oaeiro, 2761'$87.
Miguel António Garcia Gomes, 319807.
Maximiliano Augusto Cabedo, 365536.
Norborto Jaime Teles, 28Hó14.
Paulino António Correia, 923t$28.
•
Paulo Júdíce, 297645.
Raimundo José Quintanilha, 551607.
Robflrto Rodrigues Mendes, 306613.
Teófilo José da Trindade, 942626.
Trajano Satúrio Pires, 244679.
Vitorino Teixeira Laranjeira, 516662.
Zeferino Morais o Mota, 257.$42.
Coronéls

Abel Augusto Nogueira Soares, 3441$73.
bílio do Sousa Ripado de Vasconcelos Quaresma,

34t
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Acácio Borges Pereira da Silva, 421635.
Adelino Cândido Ferreira Braklamy, 437~18.
Adriano Travassos Valdês, 4851521.
Afonso de Melo Perestrelo, 2[,61560.
Afonso da Silveira Machado de Vasconcelos Castelo
Branco, 327 {;28.
Alexandre do Almeida e Oliveira, 371644.
Alexandre Correia de Lemos, 358t$75.
Alfredo Artur de Oliveira, 218b54.
Alfredo Ferreira do Sousa Alvim, 396~39.
Alfredo Júlio de Lima, 283t517.
Amilcar Satúrio Piros, 443699.
André Joaquim de Bastos, 553a42.
António Artur da Costa Mondes do Almeida, 316tS22 .
.António Augusto Ferreira, 391639.
António Augusto Garcia, 396~39.
António Augusto Pinto de Sonsa Cruz, 371~3.
António Augusto da Silva, 424';'51.
António Augusto do Sousa Bossa, 524667.
António Cândido Cordeir a do Almeida Sooiro Gamboa, 4721'536.
António do Canto Blanc Moreira da Câmara Falcão,
293,$10.
António Carlos do Vale, 200~)29.
António Celestino Alves, 419t>20.
António Correia dos Santos e Almeida, 297~36.
António Ernesto Borges, 564696.
António Ernesto da Cunha, 4141506.
António Faria dos Santos Lapa, 394ô20.
António Fernando do Rêgo Chagas, 39M21.
António José do !:lá Leão Pimontel, 201650.
António Luís Teófilo de Araújo Waddington, 32M01.
António de l\fa.galbães Fonseca, 307 M6.
António Maria de Barros e Vasconcelos da Cruz Sobral, 410t$61.
António Maria Mimoso de Molo Gouveia Prego,
462695.·
António Maria da Silva, 523588.
António Marques da Costa, 427b35.
António Pedro da Costa Belo, ó39tS05.
António dos Santos Fonseca, 196694.
António Sebastião do Vale, 2i3t$24.
Augusto Cândido de Sousa Araújo, 559~30.
Augusto Carlos Nazaró Barbosa, 403~81.
Augusto César Pires Soromenho, 4311$69.
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Augusto César 'I'avareira, 45M25.
Augusto da Costa Macedo, 297646.
Augusto Gonçalves Medina, 31M82.
Augusto Salustiano Monteiro de Lima, 498688.
Aurélio Antunes da Silva Monteiro, 715;$27.
Belchior José Machado, 35M.
Cândido Augusto da Cunha Viana, 476;$07.
Cândido Gomes, 218~55.
Carlos Adolfo Marques Leitão, 374t$18.
Carlos Augusto Verguoiro, 451696.
Oipriano Forjaz, 259,)97.
Oiríuco José da Cunha, 2441508.
Oristóvão Aires de Magnlhães Sepúlvoda, 433;$62.
Delfim Ernesto do Magalhães, 269,$28.
Domingos Beloza da Costa, 248604.
Eduardo Augusto de Carvalho Proença, 383662.
Eduardo Júlio Gomes Calado, 582617.
Eduardo Pinto Queiroz Montenegro, 182623.
Ernesto Augusto Pereira da Silva, 351688.
Ernesto Pinto Emílio elo Oliveira, 320661.
Ernrsto 'I'eixeira de Moneses Lencastre, 626b34.
Eugénio Augusto Perdigão, 25M40.
Ezequiel Augusto de Sousa Penalva, 236;$78.
Francisco Afonso Chedas Santana, 509602.
Francisco Alberto da Silva Pelejão, 352654.
~l'ancisco António Martins de Barros, 220[)96.
rancisco Augusto Moreira. Ribeiro, 33M66.
~l'ancisco de Carvalho Brito Gorjão, 256f>55.
Francisco Joaquim Alberto, 227690.
Francisco José Pinto, 418!588.
rancisco Lopes, 28762.'3.
~rancisco Maria Cabral da França, 531830.
Francisco de Salos Iiamós da Costa, 457824.
Orancisco Xavier de Carvalho, 204636.
erardo Ferreira, 307621.
~Uilhermo Augusto Lôbo de Ávila, 319685.
onrique Baptista da Silva, 396639.
lIl'rmano José de Oliveira Júnior, 420t$73.
.A!) 178idoro de
Magalhães Marques da Costa Júnior,
"V

(312.

Jacinto da Oosta Miranda, 331M3.
Jacinto Eduardo Pacheco, 413·)89.
~acinto Joaquim Fragoso, 311:582.
oão Augusto Sílvano, 208626.
JOão Elói Nunos Cardoso, 347695.
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João Henrique Morley Júnior, 461810.
João José da Luz, 4421$64.
João Luis Ramos, 413a87.
João Manuel da Fonseca, 2411$.
João Miguel Monteiro, 20M94.
João da Piedade, 3481575.
João Pinto Azevedo Meireles Júnior, 351t$.
João Segundo Adeodato Rola Lôbo, 457i$24.
João Severo Ounha, 2931$09.
Joaquim Maria Ferreira, 265r$32.
Joaquim Maria Soeiro de Brito, 236,$78.
Joaquim Mário de Oastro, 1891$65.
Joaquim Nunes da Mata" 374a07.
Joaquim Lôbo de Ávila da Graça, 4091$17.
José António de Araújo Júnior, 678r$74.
José António da Costa Braklamy Júnior, 334;$35.
José António Ferreira Madail, 297;$46.
José Augusto Ooelho Leite Pereira de Castro, 2901$78.
José Cândido de Sousa Araújo, 244a1O.
José Carlos Tudela Corte Real, 475tii92.
José da Oosta Cascais, 424t$19.
José da Oosta Félix, 26M32.
José da Oosta Pereira, 610;$08.
José da Oosta Roxo, 21M25.
José Gaspar de Oastro e Silva Soto Maior, 419a:30.
José Joaquim de Oastro, 408654.
José Joaquim Peixoto, 30M60.
José Manuel Joaquim Ribeiro, 408t554.
José Maria Gouveia, 4611$85.
José Maria da Silva Basto Júnior, 5261$21.
José Martins, 212t$54.
José Monteiro Cabral de Vasconcelos, 283r$45.
José Narciso Ferreira de Passos, 670,596.
José de Oliveira Matos. 200i$81.
José Paulo Gomes, 334~35.
José da Silva Bandeira, 431~67.
José Vicente Cansado, 295657.
Júlio Artur Lopes Cardoso, 358a74.
Júlio César Oom, 3341$90.
Júlio Hipólito Soares, 2771$73.
Júlio de Sousa Pereira Girão, 293tHO.
Justino Augusto Fernandes, 331612.
Lúcio Gonçalves Nunes, 4441570.
Luís António Alves Leitão, 244i$22.
Luís Guedes, 5101530.
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Manuel Augusto de Matos Cordeiro, 449~83.
Manuel Bernardo, 322~05.
I
Manuel da Costa e Sousa, 249ó77.
Manuel de Freitas Barros, 437 ~13.
Manuel Jacques Fróis, 328621.
Manuel José Pereira Caldas, 399637.
Manuel José Pinto Osório, 384(>15.
D. Miguel Henrique Meneses de Alarcão, 371,$61.
D. Nuno Maria Figueiredo Cabral da Câmara, 4ÓO~04.
Pedro António Salema Garção, 48M21.
Rodolfo Augusto de Sequeira, 397t$44.
Rodrigo Felício Afonso Salgueiro, 318t$35.
Sebastião Mesquita Correia de Oliveira, 465,$56.
Simão Pena Pacheco, 28M41.
Vergílio Soares de Albergaria, 357 t$4 7.
Tenentes-coronéis

Acácio Mengo de Abreu, 210t$93.
Adriano Mondes Strecht de Vasconcelos, 221663.
Afonso Henrique de Antas Lopes Macedo, 201673.
Agostinho Rodrigues Pinto Brandão, 223691.
Albano Justino Lopes Gonçalves, 246605.
Alberto Amâncio da Costa Santos, 210645.
Alberto Hipólito Pereira de A.raújo, 218t$07.
Alexandre Carneiro Pinto, 200~44.
Alfredo Augusto Bandarra de Seixas, 22M19.
Alfredo Henrique Serrão da Veiga, 181~99.
Anselmo Castanheira, 264J57.
Antonino Rosa, 30M73.
António Augusto Ferreira Braga, 232ó6ó.
António Augusto Guerreiro, 23GÓ94.
António Augusto de Matos Cid, 241~19.
António Augusto Nogueira de Campos. 438~44.
António Augusto de Sousa Machado, 211~01.
António Manuel Vclez, 234~07.
António Maria Botelho Lacerda LObo, 198t$.
A.ntónio de Pádua Peixoto, 1991588. '
.António Tavares da Silva Godinho Júnior, 235h97.
António Tiago de Araújo, 277649.
António Urbano da Gama Lõbo, 184~.
Artur Eugénio de Almeida e Silva, 2(j8~52.
Artur de Miranda Lemos, 229673.
Augusto Mendes Florido, 181fi,99.
Carlos Alberto Garcia Moreira da Silva, 190~21.
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Carlos Augusto da Silva Oliveira, 237b37.
Cosme José Maria da Gama, 274t>76.
Custódio J OSÓ Ribeiro, 307 ~21.
David Ferreira da Rocha, 218;554.
Domingos Jos6 Ferreira Júnior, 200678.
Epifãnío Lopes de Azevedo, 158613.
Fernando de Almeida, 236677.
Francisco Augusto da Silva Botelho, 180~23.
Francisco de Carvalho, 319;508.
Francisco Cristóvão de Saies Lisboa, 302tS25.
Francisco Maria Santos Guerra, 23G677.
Francisco de Paulo Rego, 23M97.
Francisco Roque de Aguiar, 607;)61.
Guilherme Augusto do Rêgo, 1G3ó84.
Henrique de Sousa Monteiro, 299i\64.
João Carlos Rodrigues dos Reis, 2651$32.
João Forjaz Pereira de Sampaio, 210M12.
João Maria Pinheiro Pinto da Cruz, 2IGtS3G.
João do 6 Ramos, 244610,
João Vaz Fernandes, 166.&71.
Joaquim Augusto Cambezes, 252;540.
Joaquim Gregório G ouçalvn», 224675.
Joaquim J osé Saloma, 2991543,
Joaquim Zeferino de Sequeira, 2656139.
Joaquim Zeferino de Sequeira Morais, 234684.
Jorge Soares Pinto de Mascarenhas, 172614.
José Alves Oamacho, 261~15.
José António da Cunhu Vale, 24.41587.
José Augusto da Ounha, 45:2605.
José Joaquim Freire Oorr-oia, 336r$83.
José Joaquim da SilVII, 25H~22.
José Lourenço de Almeida, 1\)1648.
José Maria de Bettencourt,
1816mi.
J03ó Maria Rodrigues da Costa, 201iS50.
José Pacheco, 22MS9.
Júlio César da Rocha Gaspar, 384605.
Luciano Augusto da Costa, 19B74.
Luís Estelita de Freitafl, 2G2664.
Luis da Silva Alves, 213MB-I:.
Manuel Carlos Gomes Pereira, 22iJb4D.
Manuel Ferreira Buirrão Ruivo, 2;33r~47.
Manuel José de Ãguia Trigo, 2~196U8.
Manuel José do Sacramento Monteiro, 4.82tH3.
Miguel Augusto de Sousa Cerojeiro, 252b40.
Silvério António da Conceição, 289611.
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Tomás Augusto Ribeiro, 172692.
Tomás Eugénio de Almeida Caiola, 256J60.
Vicente Herculano
Delgado Durão, 222667.
Zeferino António Monteiro Falcão, 302623.
Majores
Abel Augusto de Sousa Penalva, 235602.
Abílio Aug,psto de Vasconcelos
Cardoso, 372i$89.
Acácio Alberto de Morais Lobo, 273~01.
Adelino Augusto Esteves, 19D~59.
Afonso de N ovais Rosa, 227 ~4'1.
Albino Cândido Forroíra Pinto, 153589.
Alexandre
de Almeida Barbas, 2161555.
Alexandre JOS0 de Carvalho, 219M1.
Alfredo Augusto Leal, 2151324.
Antoro Augusto Ferreira
Magalhães,
169672.
António de Almeida Oarvalhais,
190,)04.
António Antunes Guerra, 378t512.
António AUg11StO Ferreira,
2-121551.
António Augusto Ferreira
Braga, 2321."65.
António Bernardo
Freitas, :.m_)t524.
António Cardoso, 173656.
António da Conceição Ribeiro de Andrade, 207623.
António Correia dos Santos, 307 t520.
António da Costa Lima, H85~11.
António da Cruz, 203{\53.
António Fortunato,
2476ú4.
António Joaquim de Almeida Robêlo, 173821.
António Joaquim de Andrade, 107650.
António Joaquim Antunes, 178tJ~75.
António Joaquim Ferreira
Dinis, 411a27.
António Joaquim da Silva, 356625.
António José Pirrs M01'0il'u, 19H40.
António Lourenço de Mutos Azambuja,
262665.
António Marques Bronze, 19~k53.
António Nicolau Sabbo, 2930661.
.António Pedro do N ascimonto e Sonsa, 270i$43.
António Pinto Vilela, 207rS24.
António Sérvulo Nunes, 203·~55.
António Simões Dias, 158t.~80.
António Valério Barbosa Cardoso, 318t$07.
Aparício Pereira do Lima, 20Bt!5:3.
Armando da Silva Barata, 49-11580.
Artur Celestino Saugreman
Henriques,
362·,).·n.
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Artur Julião Maciel Alves, 200t$20.
Augusto Cardoso, 185t$02.
Bento de Vasconcelos Meneses de Magalhães, 199830.
Bernardo Peixoto Pinto Coelho, 279601.
Caetano Xavier Dinis Júnior, 195626.
Carlos Américo de Aguiar, 329~58.
Carlos Eugénio da Tôrre do Vale de Lacerda, 171t$80.
Casimiro Augusto de Sonsa, 2961$03.
César Augusto Pereira Caldeira, 346~50.
David Gomes Amaral, 2G1t$28.
Duarte Augusto Pinto de Azevedo Alcoforado, 3051$25.
Eduardo Augusto de Carvalho Baldino, 234t.H1.
Eduardo João Caetano de Sousa, 160~21.
Ernesto de Melo Coutinho Garrido, 348t$75.
Ernesto Nunes da Costa o Ornelas, 16U!66.
Ezequiel Augusto Roque de Carvalho Machado,
227694.
Felizardo António Adão Alves Pereira o Silva, 199,$68.
Filipe da Veiga, 304646.
Francisco António Gomes Duque, 225662.
Francisco Augusto de Almeida Bramão, 203~53.
Francisco Augusto Ferreira, 401635.
Francisco Eduardo Campos Beltrão, 367;$35.
Francisco Gonçalves Lopes, 225t$47.
Francisco Inácio Pimentol Júnior, 304{H2.
Francisco Maria Nunes de Andrade, 196;$.
Francisco Mendes, 2WtS53.
Francisco PeR soa de Barros e Sá, 210~11.
Gabriel Rodrigues, 234~11.
Guilherme Luís dos Santos Ferreira, 194,$40.
Guilherme Quiutino Pinto Prado, 190.676.
Henrique Luís Monteiro, 17M85.
Inácio Baptista Pereira, 3091508.
Isaac Júlio de Carvalho, 175640.
Isidoro Gomes, 208tS58.
Isidoro Gomos de Carvalho, 1901593.
Jacinto de Araújo, 21665:3.
João de Almeida Matos, 470t55ü.
João Augusto Leitão, 242;550.
João AUgURto Noguoira (' Sá. 181t599.
João Baptista Gomes, 178675.
João Baptista Gomes, 3Ma.
João Carlos Nogueira do Ohaby, 271·)44.
João da Fonseca TOrres, 209654 .
•Toão Jacinto de Carvalhal Esmeraldo, 162~50.
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João José Marques, 231669.
João Manuel da Conceição, 221658.
João Lino .Iesónimo Alves, 229693.
João Luís Fernandes, 4381~35.
João Pedro César Gomes, 1781$75.
João Pereira, 176602.
João Teodoro da Silva Rosa, 2~0~48.
Joaquim Bernardo Pinheiro, 2341$11.
Joaquim Oipriano Santos, 190621.
Joaquim Eugénio Alonso, 2161552.
J oaquim de Freitas Ramos, 26M30.
Joaquim Guilherme Guerreiro, 2691$72.
Joaquim lligino de Azevedo Canhão, 164~58.
Joaquim Lourenço, 234l!1l.
Joaquim Maria Gomos Evangelista de Carvalhal,

162t$50 .
•10aquim dos Santos Caio, 220M8.
José Alves da Costa Rato, 191826.
José António das Dores, 235672.
José Augusto Maria da Silva e Sousa, 1961$85.
Jollé Brandão, 272Ó51.
José Oalisto Ferreira, 190693.
José Eduardo Alvos de Noronha, 286604.
Josó Eduardo de Morais, 190693.
José Faria Lapa, 200a18.
José Ferreira Gonçalves, 277 -;S47.
José Francisco, 178{)75.
Jo é Francisco da Silveira Júnior, 2011$50.
José Gomes Ferreirn, 178:$75.
José Jacinto da Fonseca, 204683.
José Joaquim Fernandes, 2201$48.
José .Joaquim :Meireles, 17 ases,
Jos6 Lúcio de Oliveira Seixas. 190,$9f>.
José Manuel" da Silva, 178t$75:
José Maria Brás, 475633.
José Maria ~ unes de Amorim, 373:)37.
José Rodrigues, 471683.
José Rodrigues Brusco, 2031553.
José Rodrigues Laje, 499513.
José Tavares Afonso, 200/20.
Júlio António da Fonseca Saraiva Caldeira, 2581$95.
Justino Frederico Crispim, 210tSR7.
Lázaro Moreira Côrte Real, 15G816.
Leonardo Augusto da Silva, 252,$81.
Luis Firmino, 2881$8ü.
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Luis Inácio da Assunção, 270;$6G.
Manuel César Rodrigues, 2581$25.
Manuel das Dores dos Santos Madeira, 252a60.
Manuel Inocêncio da Silva, 190693.
Manuel Joaquim Esteves, 190693.'
Manuel José Mondes, 20M22.
Manuel Maurício, 352661.
Manuel de Oliveiru, 273t$.
Manuel Oliveira da Fonseca, 178t575.
Manuel de Passos da Silva, 2036\53.
Manuel Pedro dos Santos, 2271$75.
Manuel da Silva Nunes, 257651.
Manuel Silvestre de Abreu, 218640.
Manuel Teixeira de Morais, 399.&97.
Manuel Vicente, 23M16 .
. Marcos Pinto, 324,&14.
Pedro António da Silva Lôbo, 2031556.
Pedro Jóice Chalupa, 389;$73.
Rodolfo J086 Gonçalves, 181699.
Romão José Infante de Sequeira Soares, 207;$22.
Salvador Jerónimo da Silva, 178;$75.
Sebastião Augusto Correia Gaivão, 187;$75.
Sebastião Ramalho de Abreu Macedo Ortigão, 201649.
Severino Gonçalves Guerreiro Chaves, 181850.
Sisenando António das Chagas Franco, 190693.
Vicente da Cruz, 19615>85.
Vitorino Gonçalves dos Santos, 46M47.
Vergílio Gonçalves Roma, 217i)04.
Zeferino Cândido de Castro Caria, 204;$36.
Capltnes

Adriano Gabriel de Aguiar Dias, 169tS88.
Agostinho Coelho Peixoto da Costa, 37M75.
Agostinho Pereira, 162650.
Albano José Rodrigues, 146694.
.
Alexandre Manuel do Nascimento Teixeira, 205824.
Alexandre Teodoro do Figueiredo, 277tS47.
Álvaro Am6rico Machado, 248818.
Amadeu Norton Marinho Falcão e Barros, 139;$64.
André Maria de Oliveira, 172607.
António Ambrósio Ferreira, 159tE60.
António Augusto Marques, 153s:n.
António Augusto Teixeira, 162;$32.
António César Teixeira, 413674.
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António da Cruz Júnior, 22M18.
António Dius, 237 -S60.
António Ernani Gomos do Melo, 2021577.
António Joaquim Camejo, 1471lQ8.
António Joaquim da Costa, 185603 .
.António Joaquim Guedes de Melo, 2090>77.
António José Esteves Graça, 247,,$75.
An tónio J OSÓ Martins, 165;560.
António Maria Duqce, 200,S;W.
António Maria elas Graças, 3Hlr)60.
António Maria Monteiro, 196,508.
António Miranda do Burros, 10Gt$85.
António Moreira, 199t5.79.
António Pedro de Brito Aboim Vila Lôbos, 169667.
António Pereira Machado, 267/)03.
António Rodrigues Pinto, 177 ~~93.
António da Silva Abrantes,
257t$95.
António da Silva Pinho, 23·1-)11.
António da Silva Tôrres, 217;>77.
António Tibúrcio do l\fagalhãos, 306t560.
António Xavier Pereira da 'I'rindade, 171~43.
Augusto César Alvos Aguia, 247llG4.
Augusto Cósar da Costa Monteiro, 2961539.
Augusto César Loureiro,
308/)·13.
Augusto dn. Silva, 1ôO;)8.1.
Berardo Mn.rill. Eleutério Loureiro, i38M50.
Camilo do Carmo
Inchado, 257692.
Carlos Alberto Viana Pedreira. 20&;29.
Carlos Augusto Reprêsas,
Hl2l)81.
Carlos de Freitas e Silva, 186683.
Carlos Infante da Câmara. 2921$77.
Carlos de Jesus Costa, 203668.
Carlos Ribeiro N oguoira Ferrão, 203t553.
Constantino
Simões Noto, 13:32·"06.
Custódio Rodrigues,
2571592.
Domingos Dias Barroso, 229603.
Domingos Pedro do Carmo Di:1S, 2610>40.
Eduardo Miguel, 203b53.
Emídio Jo!<é Abrantes, 196.583.
Eugénio Crisóstomo Pinto, 23-i644.
Estefünio Eduardo Ferroira,
2341Õ1l.
Folisberto Augnsto Figueiredo,
239t$67.
Félix da Silva FiguI irodo, 1641558.
Fernando Eduardo dr. Sih-a. 2621$61.
Flausino Correia Torres, 210b32.
4
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Francisc~ António dos Ramos, 2096)03.
Francisco Augusto de Lima Possolo de Sousa, 303522.
Francisco Augusto Xavier de Moura, 2946)27.
Francisco Baptista Leitão, 250tS61.
Francisco Bernardino de Morais Sarmento, 202r$01.
Francisco Cândido da Costa, 178675.
Francisco Dias Cabeças, 2026)98.
Francisco dos Inocentes, 18la74.
Francisco José de Campos, 1461594.
Francisco José Maria de Lemos, 250$34.
Francisco José Teixeira, 225592.
Francisco do Livramento Pereira da Maia, 2736)75.
Francisco de Medeiros Moura, 438556.
Francisco Pereira de Magalhães, 169t$55.
Francisco Trindade, 339;58[).
Frutuoso José Garcia, 186D33.
Guilherme Augusto Dias Robêlo, 271621.
Henrique Carlos Fragoso, 147,$98.
Humberto de Sousa Melo, 285a22.
Isidoro Ferreira de Sousa Alvim, 161;$63.
Jacinto Abrantes, 171;$77.
Jacinto .Gonçalves Guerreiro Chaves) 627;$61.
Jacinto José de Sousa, 256;$02.
Jacinto da Silva, 243í&73.
João António, 2736)75.
João António Freitas Garcia, 157a06.
João António Mendes Pio, 353;$67.
João António Pires Maldonado, 144a33.
João Augusto Dias, 163668.
João Baptista Lopes, 1GO&75.
João da Fonseca e Sá, 283tS53.
João José Lucas, 277;$46.
João José Salgado Guimarães, 149550.
João Marques de Oliveira Guimarães Júnior, 147r$98.
João Neves, 178675.
João Pedro Ferreira, 21M55.
João Poroira Vaz, 203i$53.
João Silvério Correia Dinis, 253J99.
Joaquim Antunes Galho, 277.fJ47.
Joaquim Augusto Moutinho, 262a62.
Joaquim Emiliano da Costa, 216653.
Joaquim José de Santana) 154~50.
Joaquim Marcelino Saraiva, 281il25.
Joaquim Martins do Carvalho, 219,$93.
Joaquim Simões da Silva Trigueiros, 132;$13.
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José Afonso Baeta Neves, 194699.
José António de Almeida, 216~53.
José António de Araújo, 229;$92.
José António da Oosta Segadães, 277;$47.
José António Rebêlo, 143;$72.
J osé Bernardo Ferreira, 227;$93.
José Carlos Botelho Moniz, 192;$81.
•
José Carlos Saraiva, 290687.
José Ooelho de Almeida, 170;$07.
José da Costa Teixeira, 18U199.
José da Cunha e Silva, 164t558.
José Fernandes Soares, 22M30.
José Joaquim Ferreira, Hl0t549.
José Joaquim Nunes, 262;562.
José Joaquim Simões Júnior, 194;$40.
José Joaquim Vieira, 139i$44.
José Maria de Oarvalho, 409;$59.
José Maria Pais de Sousa Andrade, 298t$.
José Maria Rodrigues, 243,$73.
José Pedro Lopes Pinto, 250tH4.
José Pereira Guimarães, 381t$16.
José Ribeiro, 216t$53.
.
José Rodrigues Januário, 320690.
JoSé da Silva 'I'ôrres, 19M26.
José Teixeira Jacinto, 1401$26.
José Tomás Alves de Jesus, 145~34.
Júlio António de Abreu, 19M25.
Júlio Augusto Rodrigues de Oastro, 261;$40.
Lopo José Sequeira Moura e Brito, 306660.
Lourenço Ventura, 216653.
Luis José Ferreira, 219~20.
Luís Marreca da Trindade, 226M9.
Manuel de Almeida Lima, 14M33.
Manuel António dos Reís, 132M3.
Manuel António dos Santos, 246694.
Manuel Augusto de Mira Godinho, 321;$47.
Manuel Caeiro Vieira, 156t$16.
Manuel Caetano, 178675.
Manuel da Encarnação, 229;$93.
Manuel Fernandes, 270698.
Manuel Firmino de Freitas, 216t$53.
ManuC'l Fróis de Carvalho, 17M45.
Manuel Gomes Miguéis, 195,576.
Manuel da Graça, 287616.
Manuel Joaquim de Azevedo, 329608.

159

.

160

ORDEM DO EXÉRCITO

N.O 2

2.' Série

Manuel Joaquim Tavares da Silva, 194840.
Manuel José de Sousa 1Iuchado, 145633.
Manuel Mnria Pancada, 235699.
Manuel Maria dos Santos Sá Pinto Soto Maior,
178;568.
Manuel Uaria da Silva Abreu, 179M2.
Manuel Aoroira da Costa Couto, 287~53.
Manuel Nobre Suint-Maurice, 301612.
Manuel Pedro Afonso, ~24Ó05.
Manuel Rodrigues Co('111o,185603.
Manuel Rodriguos Palorro, 22Ué93.
Manuel Teixeira, de Morais, 234M1.
Nicolau de Albuquerque Vilhena" 1731581.
Ppdro Antunes, 1616ô3.
Rufino .Nunes, 16:?~f)0.
Salomão Vaz da Silveira Leitão, 210~94.
Sebastião Lousada, 217rS77.
Simão Cândido Sarmento, 597;528.
Tarquínio Augusto da Cunha llIcnesos Bettoncourt,
186t5J13.
Tibério César de Campos Beltrão, 293r521.
Tibério José Teixeira, 306;)60.
Tibúrcio Carreira da Câmara, 202,$12.
Tomás Simão Gomes, 346688.
Venâncio, César Rodrigues, 33Ui87.
Veuceslau José Gonçalves Gnirnar! os, 147698.
Vicente Cipriano Rodrigues Mendonça, 292,$61.
Vicente Ferreira Barata, 2:Wa-l:7.
Viriato António Valéria Cardoso, 287;563.
Tenentes

Agostinho Martins da Silva Barradas, 192~31.
Alfredo Cândido da Silva, 19G1l85.
Anastácio José dos Santos, 270M7.
António Augusto de Campos, 1:36691.
António Ferreira da Silva, 19215:31.
António José LObo do Abreu, 1..j.(itS94.
António José Ribeiro Alves, 139,>4:'4.
.António de Melo Júnior, 128ll20.
António Mendes Gomes, 196;$85.
António :Mill)(·iro, 1531$-W.
António do Nascimento Nunes, 170;523.
António Pais Gomes Júnior, 301693.
António da Silva, 183;510.
Arnaldo do Almeida, 196t$85.
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Augusto da Co 'ta, 2091503.
Bonifácio da Silva Tojeiro, 1961585.
Bernardino
da Costa Vaz, 121;$56.
Benjamim da Costa, 22H58.
Benjamim de Magalhães Vasconcelos,
247;$75.
David Jos6 Ribeirinho,
262;)84-.
Eugénio Guilherme Cardoso de Lima, 212;$82.
Francisco Alves da Costa, 135tS19.
Francisco
Godinho, 1:321513.
Francisco Jos6, 15J66:?
Henrique Luis Carmona, 131;)70.
João Evangelista
dos Santos Gonçalves,
273;$75.
João Luís Monteiro, 312;575.
João do Melo Blllhõcs, 133t579.
João da Silva Louro, 1985J6.
Joaquim Carlos Nunes Branco, 214;$58.
Joaquim Carreira Alberto, 196a85.
Joaquim da Costa Brás, 132;$13.
Joaquim Marques,
192625.
Joaquim dos Reis Monteiro, 185~03.
José Carlos de Aseunção e Almeida, 187;$52.
José Filipe :Jforgadinho, 2GO;S92.
José Filipe Pereira Pissarrn, 154810.
José Francisco :JIedeiros, 175661.
Jos6 Inácio Tavares, 170623.
J osó Joaquim Meirolos, 1731558.
Jos6 Joaquim dos Santos Paixão. 170586.
Jos6 Maria Correia Júnior, 230;$65.
José Martins, 212654.
J osé do Nascimonto da Fonseca, 130;$80.
Josó Nobre, 297;$86.
José dos Santos Martins, 262r599.
Júlio Augusto Teixeira Pinto, 132;$13.
Lucas Fernandes
Clemente, 209603.
Manuel Joaquim do Sousa, 1321513.
Manuo] Luis Alvos, 167;555.
Manuel Monteiro, 190rSlG.
Manuel Moreira Flores. 20;),$74.
Pedro José da Guia Pnu Real, 154683.
Ricardo Mariano, 22G;553.
Silvestre Fernandes
Ferreira,
279t$51.
Alferes
Alfredo
Alfredo

Alves Ferreira,
17M7G.
Ramos, 228M7.
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4lvaro Adelino dos Santos Doutel, 138M>3.
Alvaro José Lobo Pimentel, 197i$04.
Amílcar Eller Caldas Pereira, 201r$64.
António Bernardo da Fonseca Baptista, 155tH4.
António de Brito, 1651$35.
António Deolindo Chaves, 235653.
António Guilhermino de Melo, 213611.
António José Camacho Júnior, 130;)50.
António José da Costa, 155M2.
António Lopes Robalo, 20Jt541.
António Maria Monteiro, 196:>98.
António Olívio de Carvalho Jules, 15M49.
António Roberto Pereira, 152t527.
António da Silva Nunes, 175r$58.
Arnaldo Augusto Quintas, 219658.
Artur Garcia Ribeiro, 219~57.
Augusto Fernandes da Cruz, 214t577.
Avelino da Costa e Silva, 189t524.
Calisto Morgado, 196,$98.
Domingos Simões, 16M35.
Francisco Augusto do Barros Vasconcelos, 117~81.
Francisco Lourenço, 129· 89.
Francisco Manuel de Matos, 2551$14.
Francisco Marques, 160887.
Francisco Mendes Ramalhete, 165635.
Francisco Soares, 15MJ2.
Gonçalo Ribeiro Gonçalves, 21Ô1$61.
Henrique Augusto, 129~89.
Jaime Lúcio, 238,$67.
Jerónimo Garção, 129t$29.
João Alberto Próis Laroche, 138t180.
João Albino, 165635.
João António da Conceição, 123,$43.
João Inácio da Rocha, 254644.
João Martins dos Santos, 17M35.
José de Almeida Dinis, 155M3.
José Francisco, 165635.
Luís António Filipe, 1'j6,~44.
Manuel de Carvalho, 1ü(\t$J9.
Manuel José Bettencourt, 14M81.
Manuel Ramalho dos Santos, 110698.
Manuel dos Santos, 1861512.
Marcelino Augusto de Gouveia, 208M1.
Mário do Nascimento Fonseca Monta, 196~98.
l\figuel Augusto Peças, 123,$42.
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Rafael Pais Cordeiro, 117613_
Ramiro Francisco
da Silva, 165835.
Tomé Cerqueira,
165635_
Venãncio Luís Soeiro, 196698Coronel António Maria Fróis,
1.564635, sendo: -reforma, 711607; 100 por cento de invalidez, 711607; 10
por cento sõbre o total, 142il21.
Coronel Augusto Maria Soares, 786672, sendo: reforma, 510686; 40 por cento de invalidez, 204634; 10 por
cento sõbre o total, 7165:3_
Coronel José Artur Brás da Silva, 551602, sendo:
reforma,
294tS67; 70 por cento de invalidez, 206t$26;
10 por cento sobre o total, 50;$09_
Coronel José Gomos Ribeiro, 1.118;$50, sendo: reforma, 5G4lí\10; 80 por cento de invalidez, 451692; 10 por
cento sobre o total, 1016ô8_
Coronel J osé Xavier
Barbosa
da Costa, 1.256678,
sendo: reforma,
634lfj 4; 80 por cento de invalidez,
507679; 10 por cento sõbro o total, 114n25_
Tenente coronel António Pacheco, 705665, sendo: reforma, 356.$39; 80 por conto de invalidez, 285611; 10
POl' cento sõbre o total, 64815,
'I'cuouto-coronel
Carlos Honorato de Mendonça Perry
da Câmara,
995654, sendo : reforma, 565665; 60 por
cento de invalidez, ;)ô96B9; 10 por cento sobre o total,
91 )6;)0_
~. 'I'enonto-coronel
Francisco Vila, Chã Rodrigues Leite,
O~OtS7 5, sendo: reforma, 338615; 40 por cento de invalidez, 135626; 10 Jlor cento sõbre o total, 47634_
Tenente-coronel
Isidoro F'rancisco, 8ô8625, sendo : reforma, 563680; 40 por C(>lItOele invalidez, 225652; 10
POl' conto sõbre o total, 78tS93.
Tenento-coronel
Justiniano
Augusto Esteves,
698633,
Sendo: reforma,
453il47; 40 por cento de invalidez,
lH1t5:38; 10 por cento sõhre o total, 63t548.
Tenente-coronel
Luciano Monteiro Pacheco,
535675,
Sf'ndo: reforma,
374t5G(); 30 por cento de invalidez,
112t'1H9; 10 por cento sobro o total, 48570.
~Iaior Alberto Evaristo Teles da Costa Júnior, 519607,
s~ndo: reforma,
337607; 40 por conto do invalidez,
104ó82; 10 por conto sôhre o total, 47618_
3 ~bjor Albino Mamede _Pir('~, G32632, sendo : reforma,
8.3t;23; 50 por cento de invalidez, 191661; 10 por cento
sôure o total, 27,$48.
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Major Américo dos Santos Mateus, 536603, sendo :
reforma, 324687; 50 por cento de invalidez, 162t5J3;
10 por cento sôbre o total, 48t$73.
Major António Amaro Correia, 5321545, sendo: reforma, 345$75; 40 por cento de invalidez, 138630; 10 por
cento sõbre o total, 48;)40.
'
Major António Corroia Soares, 437603, sondo: reforma, 305:562; 30 por cento de invalidez, 91,.,"í68;10 por
cento sôbre o total, 39673.
Major António de Figuoirodo, 506691, sendo : reforma, 354,$49; 30 por cento de invalidez, 1061$34; 10 por
cento sôbre o total, 4G608.
Major António Ribeiro de Almeida, 604~36, sendo:
reforma, 343639; 60 por cento de invalidez, 206;>03;
10 por cento sobro o total, 54694.
Major António Ribeiro de Almeida e Silva, 514t$83,
sendo: reforma, 334~31; 40 por cento do invalidez,
133t»72; 10 por cento sôbre o total, 46t$80.
Major António Rodrigues Marques, 346;580, sondo :
reforma, 2621574; 20 por conto de invalidez, 52654; 10
por cento sõbre o total, 3U52.
Major Armando Monteiro Leite, 525850, sendo: reforma, 341624; 40 por cento de invalidez , 13GM9; 10
por conto sôbro o total, 47677.
Major Cândido de Campos Penedo, 577606, sondo:
reforma, 374,&72; 40 por conto de invalidez, 140688;
10 por cento sõbro o total, 52646.
Major Custódio Tavares da Silva, 409672, sondo: reforma, 266,$06; 40 por conto de invalidez, 106642; 10
por cento sôbre o total, 37,$24.
Major Dâmaso Augusto Marques, 1.074,)12, sendo:
reforma, 610630; 60 por conto de invalidez, 366t$18; 10
por cento sobro o total, 97n64.
Major Eduardo de Noronha Gama LObo Demony,
904605, sendo: reforma, 587;$05; 40 por cento de invalidez, 234t$83; 10 por cento sobre o total, 82618.
Major Fernando ~\lamedo, 611·~63, sendo: reforma,
347652; GO por cento do invalidez, 208651; 10 por cento
sôbro o total, 55t)GO.
Major Fernando do Vilhena Barbosa de Magalhães,
63415;31,sendo: reforma, 360,-541; (i0 por cento de invalidez, 216r$24; 10 por cento sôbre o total, 57666.
Major Filipe Augusto de Sousa Tribolet, 543M5,
sendo: reforma, 3291537; 50 por conto de invalidez,
164668; 10 por conto sobre o total, 49b40.
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Major Américo dos Santos Mateus, 53G603, sendo :
reforma, 324687; 50 por cento de invalidez, 1G2;U3;
10 por cento sôbre o total, 4&573.
Major António Amaro Correia, 5321546, sendo: reforma, 345tS75; 40 por cento de invalidez, 138tS30; 10 por
cento sõbre o to1:al, 48;)40.
'
Major António Corroia Soares, 437;$03, sondo : reforma, 30M62; 30 por conto de invalidez, 91;'$68; 10 por
cento sôbre o total, 391573.
Major António de Figuoirodo, 506691, sendo : reforma, 354549; 30 por couto de invalidez, 1061$34; 10 por
cento sôbre o total, 4G608.
Major António Ribeiro de Almeida, 604t$36, sendo:
reforma, 3431539; 60 por cento de invalidez, 206603;
10 por cento sôbro o total, t>4694.
Major António Ribeiro de Almeida e Silva, 514t$83,
sendo: roforma, 334a31; 40 por cento do invalidez,
133872; 10 por cento sôbre o total, 46680.
Major António Rodrigues Marques, 346:580, sondo i
reforma, 2621574; 20 por cento de invalidez, 52654; 10
por cento sõbro o total, 3U52.
Major Armando Monteiro Leite, 525tS50, sendo: reforma, 341624; 40 por conto de invalidez, 136M9; 10
por cento sóbro o total, 47,577.
Major Cândido de Campos Penedo, 577606, sendo:
reforma, 374iS72; 40 por couto de invalidez, 149688;
10 por cento sobre o total, 52646.
Major Custódio Tavares da Silva, 409672, sendo: reforma, 266806; 40 por cento de invalidez, 106642; 10
por cento sôbre o total, 37824.
Major Dâmaso Augusto Marques, 1.074612, sendo:
reforma, 610630; 60 por conto de invalidez, 366618; 10
por cento sóbre o total, 97~64.
Major Eduardo de Noronha Gama Lõbo Demony,
904;505, sendo: reforma, 587605; 40 por cento de invalidez, 234683; 10 por cento sôbre o total, 82618.
Major Fernando Mamede, 611é63, sendo: reforma,
347652; 60 por cento de invalidez, 208651; 10 por cento
sôbre o total, 55660.
Major Fernando de Vilhena Barbosa de Magalhães,
6341$31, sendo: reforma, 360~41; 60 por cento de invalidez, 216624; 101'01' cento sôbre o total, 57666.
Major Filipe Augusto de Sonsa Tribolet, 543645,
sendo: reforma, 329~37; 50 por cento de invalidez,
164668; 10 por cento sôbre o total, 49b40.
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Capitão Fernando Emílio Pereira de Vilhena, 431825,
sendo: reforma, 301658; 30 por cento de invalidez,
90tS47; 10 por conto sõbre o total, 39820.
Capitão Fernando de Sousa Medoiros, 864873, sendo:
reforma, 393806; 100 por cento de invalidez, 393806;
10 por cento sobre o total, 78861.
Capitão Francisco da Ascensão Pereira Soares, 778887,
sendo: reforma, 387800; 80 por cento de invalidez,
310625; 10 por cento sobre o total, 70880.
Capitão Francisco Maria Ferreira, 8321'574, sendo: reforma, 3781'552; 100 por cento de invalidçz , 378852; 10
por cento sõbre o total, 751J,70.
Capitão Francisco Palma Vargas, 461813, sendo: reforma, 322847; 30 por cento de invalidez, 961h74; 10
por cento sobre o total, 41892.
Oapitfw Francisco Pereira de Figueiredo, 576865,
endo: reforma, 291824; 80 por cento de invalidez,
32'1$99;10 por cento sobre o total, 52il42.
Oapitão Francisco Pinto de Albuquerque, 555885,
~endo: reforma, 388671; 30 por cento de invalidez,
161$61; 10 por cento sobre o total, 50853.
5 Oapitão Germano de Sequeira Varejão Castelo Branco,
1·34t$20, sondo : reforma, 3036D3; 60 por cento de ínva
ldez, 182811; 10 por cento sobre o total, 48~56.
Oapitão Horácio de Jesus Pimentol, 7451)75, sendo:
~Oforma, 338tS98; 100 por cento de invalidez, 338898;
por cento sobre o total, 671$79.
f Capitão Inácio Palma da Silva, 486862, sendo: reorma, 294il93; 50 por cento de invalidez, 147M6; 10
POr cento sôbro o total, 44823.
t Capitão João da Costa Garrett, 439818, sondo: reorma, 307613; 30 por cento de invalidez, 92813; 10
POr cento sôbre o total, 39til92.
Capitão João da Graça Teles de Lemos, 5651$44,
endo: reforma, 3021$38; 70 por cento de invalidez,
11866; 10 por cento sobro o total, 51MO.
Capitão João Marcelino Dias Pereira, 404664, sendo:
reforma, 282697; 30 por cento de invalidez, 84889; 10
Por cento sobre o total, 3M78.
t Oapitão João Mendes Cabeçadas, 6231$20, sondo: relorma, 314875; 80 por cento de invalidez, 2511$80; 10
)01' cento sobre o total, 561)65.
4 Capitão João Pedro de Melo. Quintela Saldanha,
V' lf.~85, sendo:
reforma, 2581$70; 50 por cento de ína 1 ez, 1291$35; 10 por cento sobre o total, 37880.
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Capitão Joaquim
Maria ela Silva Zuclielli,
59B6fl8,
sendo:
roforma,
4.J.9bü0; 20 por conto ele invalidez,
89;$93; 10 por cento sõbro o total, 531596.
Capitão J osó Alberto Alvos Mimoso, G2M50, sondo:
reforma, 407647; 40 por conto de invalidez, 1G2ó99;
10 por cen to sõbre o total, 571104.
Capitão José CUJ:udo, G49t574, sendo: reforma, 295634,
100 por cento de invalidez, 29DrSB4; 10 por cento sobre
o total, 591107.
C'apitílo J OSÓ Faustino,
42~:595, sondo:
reforma,
295677; 30 por conto do invalidez, 88673; 10 por cento
sobre o total, 38;$45.
Capitão José Francisco
Froitns,
4H8r518, sondo: roforma, 284t554; 40 por conto do invalidez, 1131581; 10
por conto sôbro o total, 3968:3.
Capitão J o 'é Loonardo
Dores, fl:34f)Hl, sondo: reforma, 303550;
60 por couto de in vulidez, 18:?t510; 10
por conto sõbro o total, 486õ().
Capitão
José Murcelino,
5V3,$GG, sendo:
reforma,
359tS:.!1: 30 por conto de invalidez, 107 ~76; 10 por
conto sobre o total, 4(\·SG9.
ü<\pitão J OSÓ Maria Pereira, 5G8· 05, sondo: reforma,
897 b24; 30 por conto de invalidez, 11\) 17; 10 por cento
sobro o total, 51ií64.
Capitão Josó ~UtlOS
Pereira Tuvares,
;-)f>BilB~, sendo :
reforma,
335~:35; [lO por conto do inv alidoz, Hi7i)f)7;
10 por cento sobre o total, 50bBO.
Capitão
José da Silva Porairu, 410,)85,
seudo : reforma, 287[131; :10 por cento de invalidez, 86tSHJ; 10
por conto sobro o total, :37;5>35.
Capitão José Xavier Vaz Osório, 4B8618, soudo : reforma, 284B0J; 40 pOl' cento do invalidez, 11315 1; 10
por conto sõbro o total, 39:8:1.
Capitão Luciano Forreirn Mnrquos du Cunha, 479t5:H>;
S udo : reforma,
272::37;
60 por conto do invalidez,
1G3,Q2; 10 por cento sôbro o total, 4i\tSó7.
Capitão Mnnuel li'i~ul~ifí'do do Oliveiros, 5JOll. sendo :
reforma,
30titS82;
por cento ti inva lid z, 1 4~09;
10 por cento sõhre o total, 4n OU.
Capitão 1\11\nnel do Freitas, fl;-)(h~ 8, sondo: roforma,
281r5:!6; 80 por cento do invalidez, 22515; 10 por cento
sobre o total, r)Ol,m~.
Capitão Mário Augusto da Fonseca Barbosa, 44JS92,
sendo : r forma, 311f51..t.; 30 por cento do invalidez,
9:3;$34; 10 por conto sobre o total, 40,)44.
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Capitão À'Urio V aldês Baudeiru, 573;587, sendo : reforma, 274~58; 90 por conto de invulidez, 247t512; 10
por cento sobre o total, 5~1.)17.
Capitão Ramon Nonato (lo La Feria, 502tS8G, sendo:
reforma 285672;
GO por cento de inx alidez, 171643;
10 por cento sôoro O total. 45,)71.
Capitão Venâncio de Araújo, 768,507, endo: reforma,
498675; 40 por cento de invalidez , 199665; 10 por
cento sobre o total, G~1582.
Capitão V orgilio Arménio Lopes Pires Monteiro,
~01c$ü7, sendo: reforma, 30J~Oj; 50 por cento de invalldpz, 152602; 10 por conto sobro o tutal, 45,500.
Capitílo Vírgolino Eduardo Nopornuceno
Mimoso,
54ü640, sondo: reforma, 310 4G; GO por cento do inYalidpz, 186627; 10 por cento sobre o total, 496G7.
. Tenento Acácio 'I'eixeiru Lopo', 510629, sendo: 1'0,
forma, 30~ 27; 50 por cento de invalidez, 154a()3; 10
por cento sobro o total, 4Gt53n.
Tonente ..Adolfo Erne ·to da Cunha Mota, 368640,
sondo: reforma, 2:391.)22; 40 por conto do invalidez,
95669; 10 por cento 'obre' o total, ;33649.
'_I'enento Agostinho António Louceiro, 40Gb! 7, sendo r
reforma, 24G 17; 50 por c nto de inv alidez, 1231509 j
10 por conto sõbro o total, 3Gi92.
'l'enente' Albano Joaquim do Couto, 4GG601: sondo:
reforma, 249~21; 70 por cento do invalidez, 174644;
10 por cento sóbre o total, 4:M3G.
Tenento Alberto Iligino da Ponte o Sousa, 591605,
ondo: reforma. 2G8~G6; 100 por cento do invalidez,
68r$G6; 10 por cento sõbro o total, 53;$73.
Tenl'nte Alberto Prior Coutinho, 544M4, sondo: "1'0fOrlllll, 290·09 j 70 por cento de invalidez, 20:3t$ü9; 10
Por Conto sobro O total, 49MG.
Tenento Alfredo da Cruz Curado, 417;545, sendo: 1'0forma, 25:3;$; 50 por cento de invulidez, 12G650; 10
por cento sobre o total, 37,595.
T<'llente Alfredo J086 da Salvação, 5~gMG;
ondo :
leforma, 28:3~)14; 70 por conto de invalidez, 1\)81519;
O por cento sõbro o total, 48t$IB.
_'l':Jlonto António Augu: to Rodrigues de Carvalho,
t\Gf>30, sendo: reforma, 333$ 8; 30 por conto de invai(
99692; 10 por cento sobre o total, 43,$30 .
. renonto António Augusto do > á Pilão, 34~M06, rondo:
loforma, 239621; 30 por conto do invalidez, 71~7(i; 10
por cento sõbro o total, 31 09.
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Tenente
António
Luis de Resende,
44M74, sendo:
reforma, 270tll15; 50 por cento de invalidez, 195~07; 10
por cento sobre o total, 40~52.
Tenente
Artur de Sousa Mascarenhae, 3756, sendo:
reforma,
243651; 40 por couto de invalidez, 971$40; 10
por cento sobre o total, 34!S09.
Tenente
Augusto de Oliveira Seixas, 407 ~323, sendo:
reforma,
24ü~81; 50 por cento de invalidez, 123640;
10 por cento sôbre o total, 37~02.
Tenente Caetano Marques Soares de Oliveira, 291658,
sendo:
reforma,
203691; 30 por cento de invalidez,
61~17 ; 10 por cento sobre o total, 26a50.
Tenente Carlos Augusto Crujoira, 35M87, sendo: reforma, 269~60; 20 por cento de invalidez, 5369~; 10 por
cento sobre o total, 3:'?t$35.
Tenente Carlos Alberto. Figueiredo
Lopes, 3391550,
sendo:
reforma,
237 a42; 30 por conto de invalidez,
71622; 10 por conto sObro o total, 30t$8G.
'I'enonte
Carlos Rodrigues
Manata,
406~79, sendo:
reforma, 284;$47; 30 por cento do invalidez, 85;$34; 10
por conto sobre o total, 36698.
Tenente
Damião Afonso de Passos, 451t508, sendo
reforma,
273~39; 50 por cento de invalidez, 136669;
10 por cento sobro o total, 41iL
Tenente Daniel Fernandes
do Assunção, 222~36, sendo: reforma, :.?02615; 10 por cento sõbre o total, 20b21.
Tenente Diogo de Sobral Saraiva, 5Mj)97, sondo: reforma, 252~26; 100 por cento de invalidez, 2j2,~26; 10
por cento sõbre o total, 50~45.
Tenente
Etelvino
Lopes,
G01~28, sendo: reforma,
273;)31; 100 por conto de invalidez, 273~31; 10 por
cento sõbro o total, 5466G..
'I'ononte Francisco de Assis Alves Mota, 4[)(}:5f)~, sondo:
reforma,
276,.68;
50 por cento do invalidoz,
138~~34; 10 por cento sobre o total, 41tS50.
'I'ononto Fruncisco Corroia do Figueiredo,
B98M>7,
sondo:
reforma,
278,57:3;
por cento do invalidez,
83661; 10 por cento sõbre o total, 3(j~23.
Tenente
Guilherme
da Cunha Alvos do Sou a,
559,570, seudo : reforma, 267680;
~O por cento elo invalidez, 241i$02; 10 por conto sõbro o total, i>U·t.;88.
'I'ononte
Hermínio
Mút'Ío
Coutiuho
de Gouveia,
3G2680, sendo : reforma, 253t$71; 30 por cento de invalidez, 76611; 10 por conto s bro o total, 32698.
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Tenente Humberto
Pereira da Câmara Stone, 29M31,
sendo:
reforma,
223673;
20 por cento de invalidez,
44674; 1<) por cento sõbre o total, 26t$84.
Tenente
Jacinto
Rodrigues,
261~33, sendo: reforma,
197699; 20 por cento de invalidez, 39tS59; 10 por cento
sõbre o total, 23675.
Tenente Jaime Garcia de Lemos, 38GtS58, sendo: reforma, 270:)34;
30 por conto do invalidez, 81t$10; 10
por cento sobre o total, 35M4.
_ Tenento J orónimo José Raposo,
356: 16, sendo: retorma, 2491507; 30 por cento do invalidez, 741i~72; 10
por cento sôbre o total, 3~ó37.
TeMnte João Augu. to Pires, 379t533, sondo: reforma,
265rS:?7; 30 por cento de invalidoz, 79~58; 10 por conto
8ôbre o total, 34 48.
Tenente João Falcão Ramalho Ortigão, :373585, seu~o: roform:l, 242:77 ; 40 por conto do invalidez, 97610;
O por conto sõbre o total, 33· 98.
') '1'onento .J0110 Pereira Situas, 330-~77, scndo ; reforma,
",316131; 30 por conto de invalidez, (jU,);~9; 10 por cento
sÔbre o total, 301507.
1'<'U('Ut0 Joaquim
Augusto
Carrilho, 3132lí12, sendo:
reforma,
232·)26; 30 por cento do invalidez, 69667; 10
po: Conto sõbre o total, 30· 1 U_
reuento Joaquim Duarte Rio Correia, 673tS24, sondo:
reforma, 30G-~02; 100 por cento do invalidez , 306:502;
10 por cento sobre o total, 61tS20.
f Touentp Joaquim
de Figueiredo,
431-):~7, sendo: reórola, 261.'44;
50 por cento de invalidez,
130tS7~; 10
Por Conto sõhre o total, 39:21.
T<'u<'nto Joaquim
de Figueiredo
Ministro,
392;>98,
~2ndo: reforma,
274 82; :W por C<'11to do invalidez,
644; lO por cento sobre o total, 3:}.'l72.
Tonont"
Jouquim
Lopes
Craveiro,
3 9-)45, sendo:
i~orll1a,
20 627; 70 por conto de invalidoz, 14:5678;
por conto sõbre o total, :351540.
33 'Iencnto
Joaquim
Mendes
Borges
~ imõos
Costa,
" P.~77, sen do : reforma,
2:n '31; 30 por cento de ina \( ez, üD·SHfI; 10 por cento sõbro o total, :~0;,)07_
fo '1eneute .JOR!' Augu. to do Aragão, 315 07, sendo : re239:$B8; 20 por cento de iuvulidoz, 47fS87 ; 10
P
cento sobr!' o total, 2 ~7:!..
s
enentp José Augusto
Correia do 'ampos, 350,;117,
r-(1[orma, 22i ;39; 40 por cento cIp invalidez,
1); 10 por conto sõhr \ o total. 31 3.

:Illa,
T
9~6~~:
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Tenente José Duarte Barbosa, 329t$85, sendo : reforma, 230iS67; 30 por cento ele invalidez, 69h20; 10 por
cento sôbre o total, 29i$98.
Tenente
José lDsteves Canilho,
6281558; sendo: reforma, 285r$72; 100 por cento de invalidez, 285;572; 10
por cento sobre o total, 57614.
Tonente José Francisco
do Medeiros Correia, 320,)81,
sendo:
reforma,
224,$35; 30 por cento de invalidez,
67630; 10 por conto sõbre o total, 20616.
Tenente José Gomes Hios, i319M8, sendo: reforma,
223M2; 30 por conto de invalidez, 67602; 10 por cento
sõbre o total, 29;$04.
Tenente J osé Lopes de Brito, 378+530, sendo: reforma,
264~55; 30 por cento do invalidez, 79i1H6; 10 por cento
sôbro o total, 34t$B9.
Tenento .Iosó Maciel Ribeiro Fortes, 387509, séndo :
reforma,
235615;
50 por conto (lo invalidez, 117;357;
10 por conto sobro o total, 35627.
'I'cncnto José Monteiro do Magalhães, 464fíf)0, sendo:
reforma 281;552; 50 POl' conto <lo invalidez
140~iG;
10
por cento sõbro o total, 4:M2:J,
'I'cncnto José Nunes, 47M40, sondo: refo nna , B08t371;
40 por conto de invalidoz, 12i31~.H
. l; 10 por cento sobre
o total, 43l;21.
Tenente José Rodrigo Rodrigues
da Costa, 441 ~03,
sendo:
reforma,
28613:39; 40 por conto do invalidez,
114855; 10 por conto sõhre o total, 40· 09,
'I'enonte Luís Dias. 4-211585, sondo : reforma, 2ôõ )ü7 ;
50 por cento de invalidez, 1:!7t$8B; 10 por conto sobro O
total, i38r535.
Tenente Luís }!anucl Baptista Caldas, 4-G().I;iH,sondo:
reforma,
2G··k~ü3; (lÚ POI' conto (lo invalidez, lf) ·97;
10 por cento sobre o total, 42lm!).
Tenente Luís do Portugal da 1·'0n SOCl'l, o Melo, 344 '42,
sondo:
reforma,
:!40·~8(); ;30 por cento de invalidez,
72;S2f); 10 por cento s<ibl'e o total, 31i.~31.
Tonontn Manuel do Almeida Olivoira, Hf)~)t$(}8. scndo :
reforma,
2:30:)D7; 40 por cento de invulidez, 02· 38; 10
por conto sobro o total, :~2;,.~3B.
'I'onent« i\[:lIluP] da Conccicão Borralho Brito, ~)2f)·89,
sondo:
reforma
2G5;){il; 80 por conto do invalidez,
2121348; 10 por conto sobro O total, 4-i,'AO.
Tenente Manuel Dominguoa,
;3.!(j·S:3f),Rendo: reforma.
2+2A21; 30 por cento <1(\ invalid '/., 72'~ô6; 10 por 'cnto
sõbre o total, 31IÔM~.
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1'enente j.'IIn.nuel João de Deus Murtins Manso, 278t$OG,
sendo: reforma,
194MG; 30 por cento de invalidez,
58,$;33; 10 por conto sõbrc o total, 25,$27.
Tcucntõ Manuel José Lourenço,
3346G8, sendo: reformu, 217..533; 40 por cento do invalidoz , 8G693; 10
por cento sõhre o total, 3064~.
Tenente
Manuel Marçal Mendonça,
425~22. ondo:
reforma,
241~Gl; 1)0 por c mto do invalidez, 144ií0G;
10 por cento sõbro o total, :38tSQ5.
Tenente :Múrio da Costa. Amorim, 508:575, sondo: reforma, 231625; 100 por ' nto do invalidez, 231625; 10
por conto sõbre o total, 4G:$25.
.
2 Toollllto ~rúrio Dias Trigo, 38il·~20,80[1110: reforma,
3262ü;
50 por cento do invalidez,
l1liJ512; 10 por

°

cen to (bre
tu tal , 34 '~:3.
'l\'ll .nto Mário Suruiva da Monta Vias, 3SQ· (i2, seu~o: reforma, 2f)B,,); 40 por c nto do invalido», 101b20;
O por c nto S lhl'o o total, 35· 42 .
do Paiva Simõos, 4871>D7,
. TOIlf>I1t<, Iiguol Henrique
~~)ndo: reforma,
:t?a,s:w; 4() pOI' couto do invalidez,
...9, 34;
por cento obro o tot: 1, 45 27.
, ~ êuellte Pedro do Carmo Forçado, :384(98, . (ludo:
1OfOl'Illa , ... CD :.?:3;:J
por c ntu de iuvalidr-z,
0·S7!l i lU
]lo:', I' nto sôbrr o total, 34 soo,
d lellPnto HHúl Joaquim L iI<o da ilva, 4W,>30, s nl~ : l'pformu, 270153:3; 40 por c( nto de invalidez, 108 U:3;

io

~úr CI'11to obre o total, :,7 4.
d 'lun( nto >~ lvador Humberto das '0\'0.
t(i~)92, son3~l.r(\fol'mll,
:J71·\:mi 100 por conto de invalide»,
,'3:3; 10 por cento sõbre o otal, 74::W.
s '1 enoni" Viriato do • oronh
0, stro Cabrita, (i2().~1ü,
l~~flo: rl'forma,
3(iG,51I) ; nO por c nto de inyulidez,
• 08; II I por c n o
hl' () t ltal, j{jr$H2.
1 A1fll'<'s \11.)( rto Bapti·t
J\I\':1.1·c,:..~
\):~,. l'll!JO: ro·
l~rlJI", :202 OG; :10 ]101' ('(>nto d im·ll.lid0z, tiU· (jl; 10
01' c~'nto sô hTO o to tnl, 2G. 2 j.
se erl
\1Iwrto.
o Ir ' FI rnnnd
B ii', o, ~701 O
1'1 furlU <I , 1~U::~;:3O
por cntodoitl\nlitIpz,
) AlI; 10 I r cento br O t tal, ::?.J '6l.
. , .'3')')
for~\ f r . m li. 1'"'J r.. [nrtlll
_ .., em Io : re·
po:"~' I8::? ~)~); fi) pOl' C(nto lI· im alid ,108 óa; 10
Al~ '11to 001' () t tal, _.l :.0.
fOrlna rt
n~ lo \t1bU to ln .'ilvn, 280· ~4, ndo: r por , HlG lU; ;10 por • nto d in\'nlidl'z, .)8 8;); 10
cento 001' o totul, _;) ~) .
T

J\lf
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Alferes António Augusto dos Santos, 298t$55, sendo:
reforma,
208678; 30 por cento de invalidez, 62663; 10
por cento sôbre o total, 27t$14.
Alferes
António
Duarte
Martins
Campos,
290t$92,
sendo:
reforma,
203~45; 30 por cento de invalidez,
61603; 10 por conto sôbre o total, 26~44.
Alferes António de Jesus Vieira, 236635, sendo: reforma, 214:687 ; 10 por cento sôbro o total, 21M8.
Alferes
António
Joaquim
Ferreira,
334687, sendo:
reforma,
190627; 60 por cento do invalidez, 114t$16;
10 por cento sôbro o total, 30644.
Alferes
António Jos6 de Melo, 314i$13, sendo: reforma, 237 ~09; 20 por cento do invalidez, 47;559 ; 10
por cento sôbro o total, 28655.
Alferes António Pinhão Alegria, 275656, s ndo: roforma, 161601; 50 por cento de invalidez, 83· 50; 10
por cento sõbre o total, 25~05.
Alferes
António
Soares,
426;525, sendo:
reforma,
193675; 100 por cento do invalidez,
193575; 10 por
cento sobre o total, 38675.
Alferes
Armando
de Melo Mourão
Garcõs Palha,
270t$22, sondo : reforma, 188607, 30 por cento do invalidez, DG669; 10 por conto sõbro o total, 2J.~5G.
Alferes
Aurólio da Silva Veiga, 2fl0t502, sendo: reforma, 20:3545; 30 por cento de ínvahdez, 61"U3; 10
por cento sôbro o total, 26644.
,
Alferes
Carlos de Almeida Pacheco, 3131,>55,sendo:
reforma,
204fi,94; 50 por conto de invalidez, 100M 7 ;
10 por cento sobro o total, 30.314.
Alferes Constantino
José Pcroira, 314:$47, sendo: reforma, 210692; 30 por cento do invalidez, GD697; 10
por cento sôbre o total, 26,158.
Alferes
Delfim Pires Leitão, 4G9~96, sondo: reforma
21i3rS62; 100 por cento do invalidez, 21:~~)G2; 10 por
cento sObro o total, 42672 .
.Alf('re~ Dionísin
Júnior,
289·~38, sendo : roforura,
202~a7; :30 por cento de invalidez, ü0671; 10 por conto
sõhro o total, :36630.
,Ufcl"()s Eduardo dOK Santos Marc!'lo, 2G:3· 14, sondo :
reforma,
183632; 30 por conto do inv nlidcz, ;-)4,$99;
10 por conto sobro o total, 23;583.
...\lf0rC':'! Ezequiol
da Costa Ferreira,
3r)~11, . endo :
reforma,
217,,:IGB; 50 por cento (10 invalidez, 10ct582;
10 por vento sôhro o total, 32.-$64.
Alferes
Fausto
TaVltl'CS
Ribeiro, 329,520, . ondo : rê-
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forma, 230t$22; 30 por cento de invalidez, 69;$06; 10 por
cento sõbre o total, 29692.
'
Alferes Francisco
António Esteves, 320;$78, sendo:
reforma, 224;533; 30 por cento de invalidez, 67;$29; 10
por cento sobro o total, 29b16.
Alferes Francisco António dos Reis Cordeiro, 299t$72,
sendo:
reforma,
209660; 30 por cento de invalidez,
62688; 10 por cento sôbre o total, 27624.
Alferes
Francisco
Augu to de Figueiredo,
31G~20,
sendo:
reforma,
220" H8; 30 por conto de invalidez,
661529; 10 por conto sobro o total, 28;$73.
J..lf0res Francisco Lopes Neves Barata, 278/)47, sendo:
reforma, 180:8:3; 40 por cento de invalidez, 72633; 10
por cento sõbre o total, 25631.
Alferes Gaurlõucio
Fernandes,
279·~, sendo: reforma,
W5~11; 30 por cento de Invalidez, 58t$53; 10 por cento
8õbr(\ o total, 25;)36.
Alf res Gonçalo António da Cunha, 278;$94, sendo:
reforma, 211 '33; 20 por cento de invalidez, 42~26; 10
por cento sõbro o total, 25 '35.
Alferes Ivo Ferrcirn Xavier. 4931552, sendo: reforma,
224:3;~; 100 por cento <lo invalidez, 224;$33; 10 por
cento sôbre () total, 44.)86.
Alferes Jaime (la 'Uva Gomes, 303602, sendo : reforma, 211r$91; :30 por cento do invalidez, 63;$57; 10
por cento sobre o total, 27,$ô4.
Alfert"
.Ierumiu: Pedro Mendão, 287634, sendo: reforma, 200694; ao por cento do invalidez, 60;$28; 10
por cento sõbro o total, ~(F 12.
Alf(\r('s João Afonso. 3b;3,'91, sendo : rcfo 1'1 11 1\ , 229~82;
40 por cento do invalidez, 9h02;
10 por cento 'õbro o
total, :12. 17 .
.\.lfcre: .ro' o Egídio Ramos, ~l 16;)0, sendo : reforma,
1926li8; 80 por couto dI.' invalidez. 154614; 10 por cento

sÕbro o total, :3,F ti ).
~lfPr(,s .101to du Encarnncão
abaço, 3(\5t$Bn, sendo:
reforllla, 1!l5,):38; 70 pOI' cento do invalidez, 136tS76;
10 por couto sõbre o total, 3i3tS~1.
Alferes João Frauci co do Santos, 30Gt$87, iendo :
reforma, 214. oo, ;W por couto (1(' invalidp:l., G4638; 10
Por cento sl11>l'o o total, :27 '1-)9.
30Alfllrp João Moroirn, 20U,s7;), 1'11<10: reforma, 209h62;
cento «(\ invalidez, (;2,$ 8; 10 por c nto sobro o
t otal,POI'27t52f).
Alferes

Jo, o

oquorru

Pinto,

512 60, sondo ~ reforma,
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274~12;

70 por couto do invalidez, 1011588; 10 por cento
sôbro o total, 466GO.
Alferes
Joaquim
Burros Pereira, 269;)64, seudo : reforma, 2046:28; 20 por cento uo invalidez, 40ó85; 10
por .ccnto sobre o total, 24i151.
Alferes Joaquim
do Castro, 4431580, sondo: reforma,
201677; 100 por cento do invalidez, 20lb7i;
10 por cento
sobro o total, 4063;).
Alferes Joaquim
Guilherme
Sondo,
:33~ó12, sondo :
reforma, 188t$71; 60 por cento
invalidez,
1131522;
10 por cento sôbre o total, 30tn9.
Alferes
Joaquim
Rodrigues
Sousa I>rata, 290;)48,
sondo:
reforma,
220604; 20 por cento do invalidez,
441501; 10 por conto 80br0 o total, 26;>40.
Alíoros J08l' Alves da Silv a, 2841)\1(\, sondo: reforma,
19915:28; 30 por cento do invalidez, r)0tS78; 10 por cento
sõbrc o total, 25b90.
Alferes
J osó do!'! Anjos Valério, 472607, scudo : 1'0forma, :214~58; 100 por conto de invalidez, 214~5S; 10
por conto sôbre o total, 42~ü1.
Alferes José António da Costa Abrunhosa,
2G3Ml,
sondo:
reforma,
171605; 40 por conto de invalid z,
68tS.l2; 10 por conto sôbre o total, 2HtSíl-i.
Alferes
.T osó Corroia da Rocha, :2n l6:28, ondo : reforma,
203670; 30 por conto do iu vulidoz, 1311510; 10
por conto sôbro o total, 2Gt$48.
Alferes
José Fernandes,
2SgG1,
sendo:
reforma,
21M62; 20 por conto do invalidez, 43M2; 10 por c mto
sôbro o total, 2568'1.
Alferes J OSÓ Gonçalves
C orue h e, 2;)0650, ondo: reforma, 175,&18; 30 por conto
iuvalidoz, 52t$55; 10

uo

uo

por conto sôbro o total, 22677.
Alferes J OKÓ J orge, :H5,) 74, sendo : reforma, 200 04;
70 pOI' c, nto do inVtllidl'z, 1406Gb j 10 por cento õbre
o total, 34M5.
Alforos -Iosó Lobato Fal -flo, H2111G7, 8(\0<10: rr forma,
224M15; BO por cento dl' inndidez, G76J8; 10 por conto

sõbro o total, 20: 24.
Alferes .J ose :iIlaria Moirolos Ferreira,
2D46, sendo :
reforma, 20;){;GO j BO pOI' CIIJltO tio im alidoz, 616(\8 j 10
por conto sôbre o total, 2Gi$72.
AlfPr S José ~l()ntl'iI'O AI v , , 2~OM8, sond : roforuin,
188· Gi}; 40 por conto do inv: lidez, 75 -45; 10 pOI' conto
sõbro o total, 20,640.
Alferes Jos6 do Ulivoira Loitao, 2581522, scudu: r -
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forma, 195663; 20 por cento de invalidez, 39;$12; 10
por conto sôbre o total, 23;$47.
Alferes José (10 Pas os Lomba,
238tH9, sendo: 1'0forma, 16G678; 30 por Cl'I1tO d in validoz, 50603; 10
por cento sõbre o total, 21tS68.
Alferes
JORó Pereira
Sumaviole, 277682, sendo: reforma, 194 :!9; 30 por c nto de invalidez, 58é28; 10
por cento sõ 1'0 o total, 25 '25 .
.Alferes José Simões, 2 0;591, sendo: reforma, H)()M;);
30 por cento do invalidez, 58 ~03; 10 por cento sõbre o
total, 25t>53.
Alferes Josó Tomás Moreno, 2Gf)·"23, scndo : reforma,
172· 2il; -:10 por cento de invalidez. fiRtS89; 10 por conto
sobre o total, 24t511.
Alferes Lázaro dos Santos Monteiro, 30715-i7, sendo :
reforma 174.)70; oo por cento de invalidez, 104682; 10
por cento sobre o total, 27;$93 .
•\.Ife_r'~ Ludovico
Rosas,
;)OG·\57, scndo : reforuia,

232 25; :!O por conto do invalidez,
sÔbre o total,

4()64,5; 10 por cento

27-'87.

Alferes Luís da C1ih'a
atarino, 34:1·)12, sendo: reforma, 20G 74; ;)0 por C\'lItO (le invalidez, 103/)37; 10
por cento sõbre o total, 31~(J1.
Alferes :\Innl1pI ..\\1"'1I8to Cicouro, 2f'tBA21, sondo : 1'0fOl'mn, 184 '07; :10 por conto do invalidez, 55t522; 10
por conto sobre o total, ~3692.
Alferes
Manu 1 Jhpti (a Gonçalves,
279;)74, sendo:
reforma,
1!l[) G~\; :30 pai' couto li invalidez, 5 iiG8; 10
por cento
UI'L' o total, 2ó,S4:t
Ali' 1'0 Manu 1 da. 'unlu, O' irio Coutinho Iiebêlo,
~9G 31', send : ref rrua, 24 '22: f>Ú por cento de invuhd '%, 1:20 11; 10 I ar cen to
1>1'0 o total, H(lr)ni3.
Alf'\re
~lllllU 1 ~farin
li
Pinto Ribeiro, 404é07,
sendo: r -fomra, 2~!l, f)~); CO por cento do invalidez,
137 7n; 10 por c inio )bl o total, ;)(jtS7:1.
r. .Alf,'rp· .1anu ,I Pt'qUllIO Hdlêlo, ~rQ·:35, ~pn<lo: reorma 20n";~4· 30 101' ('('1110 tI ill\'alid('z, G2tS O; 10
por cento ôbro o t t 1, 27 21.
20Al!pre
HllllJiro do. -';:allto". 3Ô2· ln, . el1do: reforma,
0156, H; I por CPl1to ti 1D\ <Ilidez, 1:.?:3~4ü; 1O por cento
lI' o total, :~:.? 92.
Alf. rI' 1 n'd J ntón'o d Fr
Dória, 230. :n, !l(lo:
refol'rn , 1 1
; 2 p ,r c nto <l in\,,ulid 'z., ;3(itS2fj; 10
por ('('uto Obl'
t t li 21 ·7f>.
Alror s lo"""rio I into d L mo Pt'I'l'ÍI'a, :30<) 89,
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reforma,
201~23; 40 por conto de invalidez,
10 por cento sõbre o total, 28tS17.
Aspirnnto a oficial Francisco Guimarães Fisher, 382«587,

sendo:

80M9;

sendo : reforma,
2041575 ;iO
por
143632; 10 por cento sóbre o total,

cento

de invalidez,

34680.

As rectificações das relações supra silo a partir de 1
de Dezembro
de 1926 'e nelas estão incluídos os aumentos do 10 por cento sóhro o soldo e bem assim os vencimentos dos postos que já tinham sido atribuídos na sua
última classificação.

14. 0_ Minislério da Guerra - La Dirrcçáo Geral- 3. a Reparlltáo
Vencimento quo, nos termos da loi u. ° 1:G68, do 9 de
Setembro
do 1924, compete ao of 'ial roíormado em seguida mencionado
que pclu Ordem do Exército n." 1,
2.11 série, de 28 do .Ianeiro do corrente ano, foi promovido ao posto que vai indicado:
Alferes João Ferreira Pires, 18GBl1.

15. 0_ HiOlslério da Guma -1. a Dimçáo Gml-

4. a Rpparllçàu

a) Doclaru-eo que os militares a quem foram concedidas medalhas militares das clusses de valor militar o de
bons serviços,
nos termos do u." 3.° do artigo 13.0 do
regulamento
pura a concessão da m 'dalhu militar dt' ~8
de Setembro do 1917, modificado polo decreto n, o G:U93,
de 11 de Setembro do lVl~, deverão substituir
a letra
C' por uma palma dourada igual á estabelecida
no § 1."
do al'tigo G." do docroto n. o 8::!07, do ~;) de Ago: to de
1922, em harmonia com o disposto na primoirn parto do
n. o 3.0 do artigo LOdo decreto n." 1:!:()~1, d ti do Agosto do ano findo, devendo nos seus n-gistos de uiatrtcula
501' feitos os respectivos avel'ballllllltoS.
b) Doclnra-se quo, pelo Boletim .l/ilitar d(18 olõniae
n." 12, de 10 de Dezembro último, foi agnwinllo com o
grau de oficial da Ordem dil,ülJ' <1(1 Cristo o tem ato
miliciano de infnntnria,
do quadro ospocial, Rogério Corroia Ferreiru, por estar 110. cOlldil;l p" do urtieo 21.° do
regulamento
das Ordens Militares Portuguesa,.
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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:
~~cdo.lho. de

o~ro

Majores de infantaria, do quadro da arma, em serviço
na 2, Repartição da 1.11 Direcção Geral do Ministério
d~ Guerra, Júlio José Domingues e sub-chefe do distrIto de recrutamento e reserva n." 19, António Augusto
de Morais Machado.
Capitães: de infantaria, em serviço no distrito de recrutamento e reserva n." 16, António José Marques e
do quadro auxiliar do serviço do artilharia, em serviço
no comando da 1.4 região militar, António Maria.
li

Regimento de infantaria n.O13

. Capitãea Agostinho do Espírito Santo e Joaquim MarIa dos Santos Magalhães.
Batalhão de caçádores n,O9

Capitllo Tibério Pereira da Silva.
Regimonto de artilharia

n.O4

Segundo sargento Manuel Inácio, n.? 97.
Guarda âsoal

Coronel de infantaria António Baptista Justo e tenente·coronel do infantaria José Honório Teixeira de Santana.
lUcdo.lbo. de prn1:o.
Regimento de infantaria

n.O 1

Primeiro sargento J o é Maria, n. ° 288, da G.a companhia.
Regimento de infantaria

n.· 24

d. ~nrgento ajudante Fernando Vieira do Azevedo, n." 96,
pa D.11 companhia,
egundo sargento Alfredo da Cunha
aCheco, n. o 1 6, da La companhia.
•
Batalhão de caçadores n.s 9

TC'ncntes Am ~rico Pinto da ílva Oliveira, António
Silvo. Pinheiro, Fernando Bianchi Mor ira da Câmara,
O!!Ó B('rnardo Martins do Magalhães, José Monteiro da

ga
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Rocha Peixoto, Luis Gomes de Oliva Teles e Manuel
Otero Ferreira; alferes Aníbal Alves Moreira e sargento
ajudante António Ferreira, n." 1, da 3.:1 companhia.
Regimento de artilharia

n.· 2

Segundo sargento artífice soloiro-correeiro
lágio da. Cunha, n. ° 33, da La bataría.
Grupo de oompanhias de artilharia

Manuel Pe-

de oosta

Tenente miliciano António de Matos Ribeiro.
Bataria

de artilharia

de defesa móvel de costa n.· 3

Tenente José Carlos da Silva.
Regimento de sapadores

de oaminhos de ferro

Capitão José Afonso Lucas.
Guarda. na.oional republioana

Batalhão n. ° 5 --Tenente de infantaria António Gomes
da Rocha.
Batalhão n,° 6 - Primeiros cabos Manuel de Sá Pereira do Lago, n,° 11/1:577, e Domingos Teixeira, li. o 1:3
2:587.
Segundo cabo Adão Ribeiro Bastos, n." 29;1:418.
Soldados': Nicolau Alves da Costa, n." 4G/1:352, António Alves Lameiro, n." 52/1:350, Marcelino Antunes,
n.? 56/1:383, José Augusto de Sousa, D.O 63/1:300, José
da Costa Silva, D.O G5/1:392, Daniel Rodrigues, n." 6G/
1:303, Albano Regadas, D.O 85/2:G35, Manuel Maria l,'ernandes, n.? 101/1:440, Joaquim Rodrigues, D.O 107/1:025,
João Teixeira Pinto, D.O 111/2:116, Augusto Pereira,
n.? 136/L4G3, Gabino Barbosa de Morais, n." 143j2:1185,
Francisco de Barros, n." 148/3:151, Francisco, D.O lGOI
1:-!87, Josó Teixeira da Rocha, n.? 182/1:610, Gordinuo
José, n.? 214/1:416, e João Pinto Ferreira, n." 217/1:335,
todos da 5.a companhia.
Medalha de cobre
Regimento de infanta.ria n.O1

Primeiro sargento Alfredo Tomé Serra,
6.11 companhia.

D.O

246, da

Regimento de infantaria. n.· 14

Primeiro sargento
5.a companhia.

Delfim

Fernandes,

n.? 915, da

2." Série
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Regimento de infantaria n.O22

Segundo sargento músico de 3. a classe Manuel Afonso
Jóia, n.? 110, da 1.a companhia.
Batalhão de caçadores n.s

I}

Segundo sargento músico de 3.11 classe António Caro
valho, n.? 19, da formação do comando.
Regimento de cavalaria n.O I}

Segundo sargento
do ~.o esquadrão.

Alberto

Brandão

Silva,

n,?

219,

Companhia de torpedeiros

Segundo sargento Mário Mendonça,
J\larla da Silva, n.? 1:276.
ReSimento de sapadores

n. ° 783, o Carlos

de caminhos de ferro

Segundo sargento Domingos da Silva Martins, n." !J31,
da 8. a companhia.
Guarda nacional republicana

Batalhão n." 6-Soldado
José Pereira, n,? 326/3:175,
da Ln companhia.
Segundo cabo Abel Augusto Ferreira, n.? 27/3:190.
Soldados : António Cardoso, n. ° 84/3: 118, Bernardino
T0ixeira, n.? 149/:3:166, António Conde Fernandes,
0.° 154/3:155, António Mendes, n.? 161/:3:030, Jacinto
A.lves Moreira, n.? 163;3:031, José Camelo Pereira,
11.° 167/3:178, Joaquim Ferreira,
n." 170/3:163, e José
Lopes Moreira, n.? 2:34/3:103, todos da 5.a companhia.
16.0 -liDistério

da Guerra-3.A Direcçio Geral-8.A leparliçlo

a) Declaru-sc, para os efeitos do § 3.0 do artigo 15.0
do decreto de 25 de ~faio de 1911, modificado pela lei
0.° 798, de 31 do Agosto do 1917, quo o tonento-coronol
do corpo do estado mnio r Eduardo Ferreira Viana foi
Domoado chefe do stado maior do Estado da índia .
.b) Declara-sI', nos termos do regulamento elo Arquivo
~llstórico Militar, que pela guarda nacional republicana
Ol·am oferecidas ao mesmo Arquivo as seguintos obras:
Liçõe.~ da Grande Guerra, conferência. realizada pelo
da Mota, comandante do batalhão n."
v daquela guarda, em 12 de Mar<;o de 1926.

ln .

" 8Jor Luis José
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Armas de acompanhamento de infantaria, conferência
realizada pelo capitão Herculano Cardoso do Amaral,
também daquela guarda, em Dezembro de 1925.
c) Nos termos do § 2.0 do artigo 3.0 do regulamento da
biblioteca do Ministério da Guerra, declaru-so que as
estações e indivíduos abaixo mencionados ofereceram à
mesma biblioteca as publicações que se indicam a seguir:

Observatório

Astronómico

de Lisboa (Tapadn):

Dados astronômicoe para os almanaques de 1927.Lisboa, 1926.-(1
folheto).
1.a inspecção dos monumentos militares:
Quadros da Iltstúria de Poruojal.>: (1 álbum).
Ministório da Marinha:

Lista da armada, referente a 31-1- 1925.- Lisboa,
192ô.-(1

volume).

Academia das Sciêncías de Lisboa:
Boletim da Classe de Letras :-: Vol. xv O XVI.Coimbra, 1922-1926.- (Dois volumes).
Paneqiricos e conferências.-li'.
Gomes Tci.·oira.Coimbra, 1925.- (1 volumo).
Escritos de El-Rei D. Pedro J -:- V01. 1lI.- Coimbra, 192G.- (l volume).
O Avarento de Moliel'e.- 'I'rad. do Castilho.c-, Coimbra, 1925.-- (1 volume).
O doente de 8cisma.-Trad.
de Castilho.- Coimbra,
1926.- (1 volume).
O misantropo. - 'I'rad, do Castilho. -- Coimbra,
1926.-(1
volumo).
Dicionário bilio!/1'4fico da Guerra Peuinsular.c-J),
A. do M. Sopúlvcda.s--Vol. n.- -Coimbra, 1926.(1 volume).
Correepondência diplomática de F. de Sousa Coutinho.- Vol. II. - Coimbra, 192(3. (1 volumo).
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Comissão Editora das Saüdades da Terra (Ponta Delgada):
Soudade« da terra. -Liv.
Iv.-Vol.
Delgada, 1926.- (1 volume).
Coronel de infantaria
de Vasconcelos:

II.

-Ponta

António 'I'ibúrcio P. Carneiro

Carta de parabéns que dá Ciudad Rodriqo à praça
de Bad(~joz.- J. D. Rodrigues da Oosta.- Lisboa, 1812.-(1 folheto).
Insubordinação de infantaria
18. - Portalegre,
1903. -(1 folheto).
Análise às observações do .?eneral Saldanha.Londres, 1830.- (1 folheto).

Oblt.u4r1o
1923
Maio
1926
~ove!l)bro
Dezembro

4-

Capitão miliciano de re erva
res Teixeira da Silva Leal.

de infantaria

Ai-

22 - Tenente de infantaria
Abílio Augusto Rod rigues.
29 - General, reformado, Luís Augusto de Vasconcelos
c 'á..

1927
Janeiro

1-

"
"

2617 -

Tr-nente fIlf~llico ruil i iiano Francisco Craveiro.
Alferes, reformado, .To é dos Anjos Valério,

Tenente de infantaria
Mannel de Matos.
Tenente-coronel,
reformado, António Manuel Velez.
»
17 -Tenente,
reformado, .Iosé Alves de Jesus.
»
19- General na .ituação de reserva Joaquim Augusto
Ferreira Dia.
»
21- Coronel, reformado, Yl·rgílio , oures de Albergaria.
"
21- Alferes miliciano de infantaria
José Maria de
Almeida Lavoura.
»
2il--Major,
reformado, Dâmaso Augusto Marque».
Fevereiro 1- Oaplrão, reformado, João ,Io,;ó Salgado Gulina»

raes.
5 - Cnpitilo mó.lico miliciano ;\Uxilllo l lumem dr Cam-

~

11 -

"

11-

I)

11-.

..

20-

pos R<I,lrig'lIl''';.
Gelwral, reformado, AUg'llsto Duarte Lo ão,
oroncl de infantaria
António Artur Pereira da
Luz.
[ajo r, ruformado, Antóuio Pedro 00 Na 'C iIlIl'U LO
(] Sou n,

'apito o de iufautaria

JOltO

Manuel Carll!<oiacl.
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Rectificações
Na Ordem do Exército n." 1, ~.' série, do corrr-uto ano, p. 25,
1. 6, onde ~e 1&: "Costa», devo ler-se: "Cruz. ; p. 29, L 16, oude
se 1&: "Ruas», deve ler-sc : "dos Reis»; p. 70, 1. 25, onde se lê:
«Humhr-rto Pe re ira Osório", deve 11'1'-8e: «Herculano I'creira O"Ório» ; P: 81, 1. 34, onde se lê: «Ramalho», deve ler-se: «Ramires».

Abílio Augusto Valdês de Passos e Sousa.
Está conforme.

o Ajudante

General,

MINiSTERIO

DA GUERRA

31 DE MARCO DE 1927
•

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a

Série)

Publica-se ao exército o seguinte:

1, o - Decretos
lioislério da Gucrra- [, a Direcção Geral- f a Repulição
Tendo o tenente reformado Manuel Luís Alvos tomado
parte na campanha da África Oriental em 1895;
Considerando
quo, sondo comandante do poeto de MorrumbC'no, do tal maneira se houve, que, quando o batalhl\o de caçadores n.? 3 chegou a Inharrime, já êlo tinha
tomauo conta do comando com todas as munições e material de gurrra
abandonados
e estabelecido
comunicaÇões Com os vátuas, que acampados,
a tiro de espingard,a, esperavam
ordens do seu régulo para avançar, tendo
S:do louvado 1)1'10zêlo, inteligência e abnegação pelo ser'\"1<;0que dosempenhou ;
Considorando
que, além dos louvores
que tovo, foi
:l0ndocorado com o grau de cavaleiro da Ordem Militar
de Cristo por, como comandante militar de Morrumbene,
e nClmb o do Aruangua,
ter em diversos pontos sufoCado revoltas indízenas :
C
b'
I
~nsideranc1o que os s rviço prestados foram nos reatónos do
Srs. António Encs, Eduardo
Costa e Aires de Ornelas
tam considerados,
tam exaltados
todos
Os actos l1r(':tI\00
por ste oficial como comandante dos
ili
tau Xllm'es
no
rviço: do exploração,
aberturas
de OBrada
e construções
de postos de étapes e linhas tele-

186

ORDEM DO EX:€RCITO N.o 3

2.- L.:érie

gráficas,
sendo,
mem para tudo,

como diz o Sr. António En!'R, hode rara actividade,
do infiuõncia decisiva sobre os iudlgenus, tendo se encontrado vúrias vezes com auxilinros bom reduzidos l' com uma motrnlhadora !lu!' êlc mos mo manejava, dizendo que a roputução
deste oficial cstnva feitn (I que lho foi sempre um valioso
auxiliar c a 011 devia, cer-tamente, tor-so desempenhado
da HUn.mis:;âo som atrito
de ordem mnterinl ;
Considorando
quo no relatório do chefo do estado
maior da coluna, major Eduardo
Costa, ~p diz do rl'forido tenente,
que comanduvu os cipais II auxiliare,
que
foi à sua incansávol actividad
e à sua p(}(Irgia, no conhccinu-nto
dos indígenas
qno 80 conseguiu que o serviço do «xplorução nao fósso com dificuldado total;
Consirh-rundo
'Iuo foi condecor ado com o grau do cavaloiro li, 'l'ÔITP
E pndn, ]lor tor sido O único oficial
que so ofcro .ou Jlara levar um 1I1ti1ll(/t/l1l1 no ("hl'fl Gunguuhnnu.
na ()('a!'li:l0 <J ue guorr -uvn o régulo Binguane,
para q III' (I:-;tetorm inasse tal guorrn ;
Considerando
que foi condecorado
com a medalha do
valor mil itnr p o oficinlato da '1'01'('0 c Espadn. (' uinda
nomeado
8,iciu da ,'oci('(lauo d Gl'()~l': fia 111 1 nü pelos f;('J"\'ic;o rell'\'untl's
praticados durante a cnn panha.
do lb\););
B cOIl:;id orando que, em ,ista c1 tais neto, sorpI!l consid rndo
rt IC\'nlltP" d \'0 C tI oficinl . r 'ou id~rado
nas Jl1 mas contli<:l\ - que os oficiai' fi quo '0 r(·fll' o
Jecreto de ü do Abril (10 180G;
US:lIIdo da faculd, tIo que m confere o ll.O 2.° do artigo 2.° do de('l'do n,o 1~:740, de 2H d ~To'ombro de
H)2G, soL }lrOposta do Mini:.;tro" do toda, as H parti~11es, II( i 110r l>CIll decretar, para valer ('omo I i, o eguinte:

Q.uo ao tI'Ill'Ilt< rt'Íorma(lo
1 Janu 1 Lili'
.I\I\"1' S ja
concedilla a J>f'Il": o yitalkia e aUllal dI' :10 • llO t rmos do Ilrtigo :3.0 (lo dccrl'to de () de A hril de 1 00, o
re I ti\'ns !U\·lhO! ins, 110 h'rroo
da I i \"ig( nt .
Dt,tf'rmina
portanto a todn. a ,utoridnd(
a <]U 'm
o cOllhc('ilflpnto (I ( ,·('I)Uçti.o (lo prt Ent d(·cJ' to ('OlU fI rça
do !t.j }H'rtt'ucol' o cUlIlpram o fnc;am cUlIlprir te' guardar
tam ill t ,i J', m(ln fl COiuo nêlo RO cOlltl·m.
Os ~Iinistro
dtl todns ( s Rtlpul"ti<;õ!'s o fac:am imprimir, puhlicar o ('orrer. Dado nos P \<:0 (lo Oo\' rno da.
Repúblicn,
em 10 ti .lan iro d(' 19~7.
A 'T I 'I
R
DE FItA USu CAI M •. 'A-José
Ribeiro ClI tunho-ltlanueL

2."
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Rodrifjues Júnior - Abílio Augu.~to Vaidês de Passes e
Souxa -Jaime
Afreixo=« Antônio Murl« de Bettencourt
Rodl ifjtlf8-Júlio
César de Oarnalho Teixeir -João
Belo - José .l/fr.:do Mendes de Mafjullwcs - Felisberto
Ahcs Pedrosa,
lIillistéri

da Guerra -

1.&

Direcção Grral-1.

&

RI partição

L ando da faculdadade
que me confere o 11,0 2,0 do
artigo :3 ° do decreto D,O 12:740, de 2G d(' Novembro do
ano lindo. sou propo ·ta do Ministro da. Guerra:
hei por
bom decretar quo nos termos da lei n," 1 :1:517, do 12 de
Agosto de 1!)~;), e decreto n." 11:807, do ;;0 J(I Junho
tarn bém do ano findo, se pague o subsídio mensul de
66 n D. 'ri tinnu Barbosa, viúva do gp!H'l'<ll Silvério
Abr:lllclH'H de Lemos I' ~Icnescs o a D, A na :\Inrtins do
:Moura, ,'iÚV(L do capitão reformado
Augusto Alves de

Mollra,

O :\finistro
fat;a executur.

du Guerra. assim o tonha entendido
e
I'a ço do Govêrno (lf\ Iiupúblic«,
om ::6
do Feveroiro
de HJ:?7.-ANTO.'IO
Osc.vu DE FRAGO~O
CAl( 1O.'A . Abílio Allfjlllito
Valdês de Passos e Sousa.

2. o - Por decretos de 5 do corrente mês:
.Mini lério da Gucrról- Rcparli~áo do Gabinpte
ondecorudos
com o graus da Ordem oe Avis, que
l~·s vão rl' pcctivamento
imli .ados, os oficiais do oxérCito n panhol abaixo desiguadcs,
por :W udwl'('m nas
C,O!l(!iço 'S do artigo l G.? do regulamento
das ordens mihtures portugu "as, do 30 li Julho do 1n25:
CODlendador
'Major

J, iufautaria

D, Enrique

do los Santos

Diaz,

Onda!
Capitão d(' artilhnria D, Luiz 1<'101'08y (íollzall'z.
CupiUlo du gunrd,
civil D . .i icolús Callalejo Iriarto.
Camlclro
Tenent

do crn alaria D. Elll'iqll de EisllH'll(li y Ulloa..
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Condecorado com o grau de oficial da Ordem de Cristo, por se achar nas condições do artigo 21.° e alínea a)
do artigo 5.° do regulamento das ordens militares portuguesas, de 30 de Julho de 1925, o cidadão espanhol
D. Antonio del Solar y Taboada, alcaide de Badajoz.
Condecorado com o grau de comendador da Ordem
de Cristo, por se achar nas condições do artigo 21.° do
.regulamento das ordens militares portuguesas, de 30 de
Julho de 1925, o cidadão espanhol D. Gabriel Pombo,
mordomo da casa militar de Sua Majestade o Rei de Espanha.

Miuislério da Guerra - l. n Dirfcção Geral- 2. a fttparli~ão
Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 de J.\faio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
desde 1 do Dezembro último, ao major de engenharia
Ventura Malheiro Reimão, por ter completado o tempo
de serviço efectivo, como oficial, necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sôbre o sôldo,
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 12 de Dezembro do 1924 até 29 do Setembro de
1926, como tenente, ao capitão da aoronáutica
militar
António Fernando Pedroso Quaresma, por naquela data
ter completado 8 anos de serviço efectivo como oficial.
Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, do 10 de Maio de HH9,
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 om seguida mencionados:
Major Acácio Augusto do Araújo Negrão e Sousa e
capitão António Libanio Fernandes Gom s, de do 1 do
Novembro último, por torem completado o tempo do serviço efectivo, como oficial, n icossãrlo, respectivamente,
para o segundo e primeiro aumento de 10 por cento sobre o soldo.
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'I'oneute Manuel José de Mendonça Pereira,
desde 13
de Julho último, por ter completado o tempo de serviço
efectivo, como oficial, necessário para o primeiro aumento
de 10 por conto sôbre o sôldo.
Abatidos
ao efectivo do exército
os tenentes do serviço do administrução
militar Alberto
Alexandrino
Augusto dos Santos e Amadeu Fernandes
por torem completado
o tempo de ausência necessário para constituir
des rção.
Soparudos do serviço do exército, o capitão do serviço
do uduiiuistração
militar, em disponibilidade,
Dario de
Carvalho
Preto Rumos e o tenente miliciauo do mesmo
serviço,
do quadro especial,
Joaquim Marcelino Soares
Moreira
por se acharem compreendidos
na alínea c) do
do disciplina
n." :3.0 do artigo 149.0 do rogulamento
militar.
2.· batalhão de artilharia

de oosta

T nente,

o alferes António Afonso Raposo, contando
a antiguidade
para todos os efeitos desde 11 de Dezembro de 1V:?G.
Direcção do servíço

de administração militar

4.' Repartiç!io

Capitão miliciano do serviço de administração
do q uadro esp cial, adido, Alipio de Mendonca,
regn'sso
do Ministério do Interior se apresentou
de Fevereiro
último.
•

militar,
que de
cm 25

Disponibilidade
Oapitlh~H: de artilharia,
adido, Francisco David Oalder,
que se apresentou
de licença ilimitada, e do serviço de
a.dministruçllo
militar,
adido, Alfredo Marques do Mendonça, <[UO, de reg r so <10 Ministório do Interior, so apresentou
m 15 de Fevereiro
último.
Adido

L Oapitilo do sorvi 1,'0 de administração
militar Carlos
~í~ Oon<:alvo
Uanelhus, por ter sido requisítndo
polo
~nlst?ri?
da Colónias para servir na missão portuguesa
e d 'limitação da fronteiru sul de Angola.

.
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Reservo.
'I'enento-coronol
do serviço do administração
militar
José Marques,
por ter sido julgado incapnz do serviço
activo, pela junta hospitalar
de inspecção,
om sessão do17 do J aueiro úl timo
Capitão do rcginwllto de cavalaria n.? 6 António Novo,
por t01' atingido o limito do idade, nos termos do H,O 2,(»
do artigo 2,0 do decreto do 25 de Maio de 1911.
Reforma
General,
o coronel na mesma situação António Augusto de Sousa Bessa , nos termos do artigo 441.° e sou
§ único do decreto do 25 de Maio de 1911, contando 11
antiguidade
dosdo 15 do N ovem bro de 1012, por no. ta"
data se encon trur lia situacão UO reserva o ser-lhe aplicável a doutrina 110 moncionado artigo.
General, grt{duado, na situação de rcservu, Francisco
de Figuoiredo
(\ Silva, por ter atingido o limito de idado ,
nos termos do n." 2.° do artigo :3,0 do decreto do 25 de
Maio do iuu.
'I'ononto-coronel
do serviço do administração
militar
Manuel do Oliveira, por tor sido julgado incapaz de todo
o serviço, pela junta hospitalar
do inspecção, em sessão
de 7 do Fevereiro último.

Ministério da Guerra -

í ,

a Direcção Geral-~. a Repartiçia

Condecorados
com os graus da Ordem :\Iilitar do Santiago da Espada quo Ihes vão rospcctlvamonto
indicados,
por estarem
nus condições
do artigo 23,0 do decreto
n.? 11:01~, do 3tJ Jo Julho de 10:35, os soguiutcs oficiais:

General,
de Oliveira
Major

graduado,

Graude Qflcial
do quadro UO reserva

José

.faria

~jUlÕ '8.

do 0ngenharia

Oficial
Teófilo do Sousa

Leal de Faria.

Condecorados
com os graus de Ordem Militar
do
Cristo que lhos vão respectivamente
indicados, por estarem nas condições do urtigo 21.° do d('(·)' to n.? 11:012,
de 30 do Julho de 1925, os seguintes oficiais:

~.' Sórie
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Grande oficial

General

Luís Manuel Agostinho

Domingues.

Ofidal

Majorcs : da aoronántica
João Luís de Moura. o do
quadro auxiliar
do serviço de artilharia
J086 Emídio
Adauta Figueiredo
de Mendonça.
Capitã s: de infantaria
Autóuio Soares do Andrea
Ferreira, d \ engenharia Eugénio António Duro Xavier e
do sccrctr riado militar J 086 Augusto G OulOS.
Cavaleiro
'I'encntcs : do serviço do adrniuistrnção
militar Aníbal
Ale. 3.1111ro do Aguiar, do socrr-tariru]»
militar Cucufate
J oaq uim Tõrros e Francisco da Silva Viegas, o miliciano

<lo

abria. Camilo Augusto

CH\

3. o

-

da

>

ilvu.

Por derretes de 12 do corrente mês:
lIio' ~rio da Guerra- f. a Dirrrção Geral- P

RCpal'li~ão

Concedidas as vantagens
do que trata o § único do
artigo G.o do decreto n." [>::)70, do 10 dI" :\faio de 1D19,
modificado P la I i n.~ 1:03fl, d 28 de Agosto do 1920,
no gonerul António Oscar de r· r go, o C: rmona, desde
4 de 1:\1'(;0 do COIT0ute ano, 1'0' ter completado 5 anos
do serviço o 't cti \'0 como general.
Concedida
as, autagcns
do (j1l0 trata o § único do
artigo G.Q du decreto 11,° f>:!J70, de 10 do :\faio do 1919,
lnoditicado pel L 1 i n." 1:0:m, do 28 dt AgI) tu do 1D20,
li. contnr dn d: ta
que lhos \" o do iguudas, MS oficiais
do nrtilhari
no di, ut nome aos:
~11l.ior. com o curso do osturlo maior. José Ou rroiro
dI' Oli\'l'irn Dunrte, 11 G,a Reparti 'I (I da 3.:1 Direcção
(j rnl do Mini. tório da Gu rra, de ele 1 (hl 0(,1'. muro
do 102ô, por ter completado o tempo <II) serviço ofl'ctivo,
d 's,<I a UI\ promoc:, O a tI\nonte, necos.úrio para o primcu'o numPllto (h\ 10 por e nt sõhr' o ~úldo,
'l'l'nC'ut
.10 Ó FI' d ri<,o d,
'ilvl ir,
Inchado, na
~a HO[lnrliç. o da 2.'"' Dir cç. o G ruI do 11ini tI'rio da
uorra, til' tio 31 do D z muro
H);!ü, por ter com-

ue
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plotado O tompo de serviço efectivo, como oficial, necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sobre o
sõldo.
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 do 1 de Dezembro de 1926 ao coronel de engenharia Inácio Manuel de Sousa Freire Pimontel, como
tenente-coronel até a data da sua promoção ao actual
posto e ao tenente-coronel da mesma arma, Rui Viterbo
Fragoso Ribeiro, por torem completado o tempo de serviço efectivo, como oficial, necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sõbre o sôldo.
Abatido ao efectivo do exército o major de cavalaria,
com o curso do estado maior, Viriato Sertório dos Santos Lôbo, por ter completado, em 22 do Fevereiro último, o tempo de ausência necessário para constituir deserção.
Quadro da arma de oavalaria

Major de cavalaria, adido, José Lúcio da Silva Júnior, que de regresso do Ministério do Interior so apresentou em 7 do corrente mês para preenchimento de vacatura no respectivo quadro.
Instituto Profissional dos Pupilos do Exéroito

Exonerado de director o coronel do corpo do estado
maior Fernando Augusto Freiria.
Director, o coronel do corpo do estado maior António
Maria de Freitas Soares, cargo que acumulará com as
funções de professor da Escola Militar.
Adidos

Capitão do serviço de administração militar, do quadro de comissões, António da Cunha Osório Pedroso,
por ter sido requisitado para prestar serviço na guarda.
nacional republicana.
Tenente miliciano do regimento de cavalaria n. o 3,
Carlos Horácio da Silva Pico, por ir prestar serviço na
companhia do aorostação e observação.
Reserva

Coronel do corpo do estado maior Alfrodo Carlos Pimentol May, nos termos do n. o 4.0 do artigo 5.0 do decreto de 25 de Maio de 1911.

"'2." Série
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4. o - Por decretos de 19 do corrente mês:
Imistério da Guerra -1,& Jlireeção Geral- t.a Repartição
Tenente, o alferes do secretariado militar Fernando
Rodrigurs Loureiro, contando a antiguidade. parll todos
os efeitos, desde 5 do corrente mês.

Minitério da Guerra - i.. Direcção Geral- 2. a Repartição
Coucodi.lus as vantagens de que trata o § {mico do
artigo G.o do decreto n.? ó:5iO, de 10 do Maio de 1919,
modificado pela lei n." 1:039, do 28 de Agosto do 1920,
a contar das datas que lhes vão indicadas, aos oficiais
de infantaria em seguida mencionados:
Ooronóis: Raúl do Meneses Vieira Ooolho, no quadro
da arma desde 20 do Novembro e António Maria do
Oouto Zagnlo no distrito de recrutamento e reserva n, ° 9
desdo 1 d Novembro de 1926, por torem completado,
l'espectivanwntr, o tempo de serviço efectivo, como oficial, necessário para o primeiro e segundo aumento de
10 por cento sabre o sõldo.
Major João Rodrigues Baptista, na guarda nacional
republicana, desde 1 de Novembro de 1926, por ter completado o tempo de serviço efectivo, como oficial, necessário para o segundo aumento de 10 por cento sabre
s~ldo.
Capitão : José da Cunha Amaral Pinto Fernandes,
adido no Ministério das olónías, desde 14 de Novombro
d 1924; João Guilherme de Meneses Ferreira, na Direc~110 da Arma de Aeronáutica, desde 1 do Maio de
1926; José Mondes Alçada, no regimento de infantaria
,desdo 15 de Novembro de 1926, Jerónimo José
un s da Glória, na 4. a Repartição da 1. a Direcção GeS~l do Ministério da Guerra, Jaime Rodolfo Novais e
tlva, no recimento de infantaria n. ° 18, e António Ton~ás do Aquino Tavar
Júnior, no regimento de infantal'la n.? 2-1-, do de 1 de Novembro de 192G, por terem
Completado o tempo de serviço efectivo, como oficial, necessário. os quatro primeiros para o primeiro aumento
e os dois últimos para o segundo aumento de 10 por
-eento sObre o sOldo, O chef do música do batalhão do

°

N°
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caçadores n. ° 5, Maximiano da Assunção Gomes Fontoura Rebelo, desde 1 do N ovcmbro do 103;), por ter
completado 14: anos do serviço efectivo, como oficial, ne·
cessário para o primeiro aumento de 10 por conto sôbro
o soldo.
'I'enentos : Alberto Moreira Reimão no regimento de
infantariu n. o 6, João d,t Cruz Fernandes no regimento
de infantaria n." 10, José dos Santo no regimento do
infanturia n.? 11, José {!o Oliveira no regiuiouto do infantaria n. ° 14, Forunudo Vargns no batalhão de caçadores n." 3, Afonso Eurico Ribeiro Casais no batalhão
de caçadores n, ° 5, João :\1:'tl'io Prazeres :\IiJlH'iro no batalhão de caçadores n. ° G, António Tavares Semedo no
batalhão do caçadores 11.° 8, Alberto Crucho do Almeida
no batalhão do caçadores n. o 10, Francisco .IUI i
mos o Silva no batalhão do m trulhudoras u.? 1, Carlos
do Rêgo Bayaru no distrito UO rocrutnmento o reserva
n. ° 14, Miguel do. Conccicão :\10ta Carmo nu uuarda nacional ropubliçann, António Augu: to Tuvi ir:t PNl ira na
E cola Central d Snrgontos,' desd(\ 31 du Dezembro do
Hl2G; • Ianuel Francisco do Melo Júnior 110regim nto do
infantaria
11.° ~4, Augusto dos Santos no hatalhão do
caçadores n. ° 10, de de 13 <1(1 Julho de Hl2G; \.ntl nio • lanuol Baptista o António Rodrigues Areosn li' io no regimonto (lo infantaria n. ° 16, António Emtlio Simõ
da
Mota, Manu 1 José Bruno "Iachu(lo, adidos no Mini tério
das Colónias, desde 6 de "laio do 192fl, ficando nula e
de nenhum fcito , pnrte dos d eretos do ~2 de Ago to,
25 de Julho o 2U do Outubro
1925, no re '}lectiva.mente lhes coneedl'ram
as mos mas Yllntagcns; mili ianos: J096 da Costa g tOl'llinho, Jo {_. \nt611Í \'. co
~IascaroIlhas, no h talhão do ('a<;:1<101'OS.°4. r0s[1 cliv monto, do. de ~O do :'Ir. io o 2 de N ov m bro tl ln:.? i, h o
Benjamim COI'C'JUl
ira, a(lido no lini tl'rio tl Colónias,
desdo 24 do Dez(,lUbro, (> do qua(lro osp ial ntónio
Bl'llto 1\ !'l\ira no f('gimonto d infantaria n.O 10, de do
8 do Janeiro
(lo 1025, por t n ll1 lOmpl . do o t po
de 50rvi<;0 efúetiyo, ColllO oficial, Doce. .Irio para o primeiro aumento do 10 por conto sôbre o sôIdo.

na-

ue

I

CODc0ui(lns ns vantag<,ns de quo trata o § único do
artigo 6.° do decroto D.O 5:570, dCl 10 do faio do 1919,
modificado pol:\ lei n. o 1:039, d 28 d
<~osto d 192,
ti. contar
das datas q uo Ih0s vito dosignadn:, aos tou \11tcs do artilharia
Manuol Lopes Piros, no grupo de nrti-
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lhnr ia n.? 22, e Ric: rdo Se, br de Mnscarenhas,
no regimonto de artilharia
n o 3, J.t'~(l ln de Dezembro de
192(;, li Bento do Brito do Rio Abreu, adido, no Ministé'rio das
olunia,
desde 14 <\0 Jnneiro do corrente ano,
por torem completado
o tempo de ervico <,1'ecti\'o, como
ofieial, necessário
para o primeiro auutcuto de 10 por
ento ,obre o ~uldo .
• batido
ao ('foctivo do exército o capitão de infantaia. adido, Alcldio
ugusto Lopes de Almeida, li tenento da me. ma arma, adido ao quadro, Manuel António
UOITL':a; milieianüs: Em s o Dia Jorge ti do quadro ospecial, Frauci co Maria do
raújo lüboiro, por terem
compl -tndo o tempo d au mclu 1l '('(1 ário para constituir do 'rç. 0, o tr
primeiro
im 1 c o último em 19
do Fevereiro
do corrente ano.
I

Abatido ... ao (I~.cti\·o do exército

1 nrtilh riu d montanha

D,O

os ('apitãe~:

do grupo

2 .. Ir nu ,I Vaz do Carva-

lho
miliciuno do quadro ('.!)()l"al do !'('giIllPnto de artilharia u." 2,
rhano da Rocha Dantu , pur terem compI -tado () t -mpo de ali êueia lll'Cl'S<;ÚI'io p'lra constituir
orçilo em 1 ) de Fevereiro do corrente auo.

ue

InRpeoção superior da administração

do exército

Tenente, o alferes do 'CCl" -tnria lo militai' João Murin
Lour -iro, contando a nutiguidude,
}la '.I. todos 08 efeitos,
dosei [) do corrente roê'.
Oonselho Superior de Promoções

Vogai ,o
g 11 rai , adido n fI. Iro do genera1ato,
Roh rto d.'\ CUllhn. 13apti ta Q J o ó li r ncisco do Barro ,
fi('ando o primoiro
l'.-onenu1o do \'og',ü do Conselho
do ll'eurso .
Gnr.1,
Rib iro
Q

'011

Oonsolho do Recursos
adido no qa <iro do g 11< ,. lato, J086 Moudes
•T orton dI
I to , ficnndo {.. Oll mdo do ,ogal
lho _):)up rior do Promoç. e .
1,. regUlO mUltar

(lo (·r(·tnri. o militar Jos6 Poreira
o . n igllidn<l. pam to os o cfdtos,
[) do corr 'nte Jl1' •

T('n nt , o alfer.

a Co t , cont
esd

Jl
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2,' região militar
Tenente,
o alferes do secretariado
tins Ribeiro, contando a antiguidade,
tos, desde 5 do corrente mês.

militar .J osé Marpara todos os efei-

3," regUlo militar
Tenente,
o alferes do secretariado
militar João Farinha, contando a antiguidade,
para todos os efeitos, desd
[) do corrente mês.
4:,' região militar
Tenente, o alferes do secretariado
militar Luís Freire,
contando a antiguidade,
para todos os efeitos, desde f> d()
corrente mês.
Govêrno Militar de Lisboa
Capitllo,

o tenonte do quadro auxiliar dos sorvicos do
adido ao quadro, Vasco Henriques do O. contando a antiguidade,
para todos os efeitos, desde 30 do
Setembro
do ano findo.

artilharia,

Regimento de infanhria

n.' 13

Capitão, o tenente, adido ao quadro, Fr ancisco do
Santos Sampaio, contando a antiguidade
desde ~:3 de Outubro de 192G.
Regimento de infa.ntaria n.· 21
Capitüo, o tenente do quadro auxiliar dos serviços do
artilharia,
adido ao quadro, Vitoriano da Cruz
uznré,
contando a antiguidade,
para todos os ofcitos, dr-sd 30
de Setembro do ano findo.
Batalhão de caçadores
Capit,to
miliciano
de infuutaria
adido, Jurg« Frederico
TÔITOs Vok-z
gresso
do Ministério das Colónias
do corrente mês.

Regimento de artilha.ria n.s 8
adido, Le;lo do Sucrnmeuto ~fondo Ministério
das Colónias so
em 4: do corrente mês.

T<'!H'rlto do artilharia,
toiro, qUl' de regresso
apresentou

n.s 1
do quadro ospoeial,
Caroço, qUI' de 1'0se uprosontou om 9

2.' Série
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Grupo de artilharia

n." 24

Coronel comandante, o tenente-coronel comandante
Vergílio Pinto da Silva, nos termos da alínea b) do artigo 14.° do decreto n." 12:162: de 21 de Agosto do ano
findo, contando a antiguidade, para todos os efeitos,
desde 26 de Fevereiro do corrente ano.
I

Grupo de trem n.· 5

Capitão, o tenente do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia, adido ao quadro, Manuel Ricardo Guerreiro,
contando a antiguidade, para todos os efeitos, desde 30
de Setembro do ano findo.
Quadro auxiliar dos serviços de artilharia

Capitão, o tenente, adido ao quadro, Emílio Pereira da
Costa, contando a antiguidade, para todos os efeitos,
desde 30 de 'etembro do ano findo.
Arsenal do Exéroito

Capitão, o tenente do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia, adido ao quadro, José de Jesus, contando a
antiguidade, para todos os efeitos, desde 30 de Setembro do ano findo.
Regimento de oavalaria n." 4

Capitão, o tenente do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia, adido ao quadro, José Carapinha, contando
a antiguidade, para todos os efeitos, desde 30 de Setembro do ano findo.
Quadro dos ofioiais médicos

Alferes médico, conservando a patente de capitão, o
capitão médico miliciano do extinto 1.0 grupo de companhias de saúde Gaspar Santos.
Alfar \S m clico, conservando a patente de tenente, o
tellf'llt(\ médico miliciano da l,a companhia de saúde
Adalberto do ousa Dias.
Alferes médicos, os alferes médicos milicianos da
5;a companhia do saúdo Augusto Garcia e Josó Alfredo
Nobro Cartaxo, os aspirantes a oficial médico milicianos
do extinto 2.° grupo de companhias da saúdo António
tugU!lto do )fclo, Josó Dias Pina Monteiro, do extinto
o.0 grupo de companhias d saúde J01\6 Nevill do AsSun~ão Pinto da unha aavodra, Alberto Carlos David,
~ o soldado n.? 28 da 1.a companhia do oxtinto 1.0 grupo
e companhias do saúde Mário de Paxiuta e Quina.
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Direcção do serviço veterinà.rio militar
Tenente,
O alferes
do secretariado
militar Pedro Caldeira de Avelal', contando a antiguidade,
para todos os
efeitos, desde 5 do corrente mês,
Direcção do Serviço de Administração Militar
Tenente, O alfores do secrotariudo
militar Carlos Pinto
dos Santos, contando 11 antiguidade, para todos os efeitos, desde 5 do corrente mês.
Distrito de reorutamento e reserva n.· 7
Tenente, o alferes do socretariudo
militar Joaquim de
Sousa Brites, coutando a antiguidade,
parl1 todos os efoitos, desde 5 do corrente mês.
Distrito de reorutamento e reserva n.s 8
Tenente,
o alíoros do secretariado
militar Mnnuel da
Silva Araújo
c Gama, contando a antiguidade,
para todos os efeitos, desde 5 do corrente mos.
Distrito de recrutamento e reserva n.· 21
'I'ouontc, O alferes 0.0 socrotariudo
militar António de
Andrado,
contando a antiguidade,
para todos 01:; efeitos,
desde 5 do corrente mês.
Quadro do seoretariado militar
Tenentes,
os alferos do mesmo quadro, na 5. a Rcpartic:rto da 2. a Direcção
Geral do Ministério da n uorra,
Luís António da Silvoirn,
no regimento
do infantaria
n.? 20, António :'Iraria Rornão ; no comando do artilharia
do GOY('J'Uo Militar de Lisboa, Acácio Antunes e na Farmácia Central do Exército, Josó Marques Martins, contando todos a antiguidade, para todos os efeitos, d ssde
5 do corrente mês.
QUIl.droespeoial a que se refere o artigo IS.·
do decreto n.O 7:823, de 23 de Novembro de 1921
Capitão
miliciano de infantaria
do quadro especial,
adido, Artur da Cunha Azinhaia, e os tenentes milicianos
do mesmo quadro e arma, adidos, Ahílio dos H< is Morais e Cal' los A mérico G arcês, q no do regresso da guarda
nacional republicana
se apresontarnm
cm 2 do corrente
mês.
Adidos
Majores:
do quadro da arma do infautaria
Luís do
Nascimrnto
Dias; do batalhão de ciclistas n. o 2 Ernesto
Duval Pestana Lopos e médico da Escola Prática de Ca-
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valaria Cândido Emílio de Sonsa, os dois primeiros por
terem sido requisitados
para desempenhar
serviço, respoctivnmc nto, na guarda fiscal e guarda nacional republicnna c o último por lhe ter sido concedida. licença
ilimitada.
Capitães : do rC'gimeuto de infante ria n, ° 3 Lucínio G onçalvos Preza; do regimonto de infantaria n." 18 Carlos.
Alberto Ferreira. Henriques
e sn pranumerário
Manuel
Cele tino da Cruz; adidos ao quadro Joaquim ua Silva e
do hutalhão de oacndorcs n." [) Aníbal Tnrrinho e veterinário
miliciano
do rogimento
de artilharia
n.? 2 AIfrrt!o de Almeida Ferreira (J Sousa, por terem sido roo
quisitados
para prestar serviço na guarda nacional re-

publicuna.

Tenontes : do batalhão do ca.çado1'es n.? 4 Manuel Vilhena de ~rpll) Sampaio;
do batalhão
do caçadores
n.O ú David dos Santos; adido no quadro Carlos Raúl
Camacho ; milicianos do batalhão de car,adorcs n.? 2 António Antune
Bnsílio
e do regimento
do cavalaria
n. 8 Hui l'L's~oa :\lilício o do quadro
spcciul, do batalhã.o {lo cacadoros n. ° 12 Armando do Oliveira Pimontel,
por ter. m sido r qnisitados, o primeiro para prestar
sC1'yiço na guarda. fiscal, o terceiro, pnra dl\spmpenhar
Uma comissão
de serx iço dl'pen(lento do Ministério
das
Colónias nos termo' do decreto do 20 do N ovem bro do
Hl 1.J., os segundo, quarto e quinto para prestar serviço
11a guarda
nacional ropublicana e o último nos termos
do n.? 2.0 do artigo 4.° do d creto n." 12:102, do 21 de
Agosto do ano findo .
•\lfl'rl\R, supranumerário,
do batalhão
de oaçarlorcs
n.O [) António .\ugut-\to Machado <' do regi monto do cu\'~laria n." 7 João José do Figueir('do Ga~par, pOI' torem
SlOO requisitados
para prestar serviço na guarda nacional republicana.
A.didos ao quadro
CupiHlo II infHn nria, adido, :Manuel António Vioh'a
08 t nrnt's do infantaria,
na mesma situação Joaquim
.Op08,. I.muel
do Jrsns da Gama Saraivn. o José Gil,
qun do r('grC'~so da. gnardt\ nacional r0p Iblicana se apre~ntaram
os t1'0::; primeiros
III 2 o o último em 3 do corrente mês.
Disponibilidade
Coronel d infantaria,
adido, Francisco
Maco{lo, qu('~
por ter di.. do d prestar'
rvic:o na guarda fiscal, se
apr entou cm 1 do corrente m~s.

i
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Majores de infantaria, adidos, José Maria Eugénio da
Silva Trindade o Cirlaco José da Cunha Júnior, que
de regresso, respectivamente, do Ministério das Colónias
e da guarda nacional republicana, se apresentaram em
4 e 15 do corrente mês.
Capitães de infantaria, adidos, Eduardo Augusto Cordeiro da Cruz Nunes, João Maria Teixeira de Carvalho,
Eduardo Correia Gaspar, Eusébio Nunes de Castro,
Augusto da ConcE'ição Fontes e António Afonso Pais
Gomes, que de regresso da guarda nacional republicana se apresentaram,
os dois primeiros em 2, o terceiro em 7 e os restantes em 8 do corrente mês e de
artilharia, adido, Francisco José Henriques Cortês, que
do regresso do Ministério das Colónias se apresentou
em 4 do corrente mês.
Tenentes do infantaria, adidos, Luís Emílio dos Santos Seca, Alfredo Soares da Costa, Ilermógenes Ovídio,
António Norberto de Matos Cordeiro, Joaquim de Freitas Oliveira Lima e Joaquim Videira, que de regresso
da guarda nacional republicana se apresentaram em 2
do corrente môs ; João Gomes da Silva Teixeira o Filipe
do Nascimento Barros, Que de regresso, respectivamente, do Ministório das Colónias e da guarda fiscal, se
apresentaram em 3 e 8 do corrente mês.
Reserva
Alferes do regimento de artilharia n.? 5 AI xandre
Alberto de Serpa Pinto Moreira, nos termos do n. o 1 do
artigo 2.0 do decreto de 25 de Maio de 1911.

linistério da Guerra -1.' Direcção Geral- ta RepartiçAo
Condecorados com a medalha militar de prata da
classe do bons serviços, por so acharem ao abrigo da
alínea a) do § 2. o do artigo 8.0 do rogulamon to de 28
do Setembro de 1917, os seguintes oficiais:
General Adolfo César Pina.
Tononte-coronel do corpo do estado maior António
Oorjão Couceiro de Albuquerque.
Capitão de infantaria Jorgo do Castilho.
Condecorado com a modalha militar do ouro da classe
de bons serviços, com palma dourada, em substituIção
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de duas de prata da mesma classe, por se achar nas
condições da última parte do § 1.0 do artigo 8.° do reguiamento de 28 de Setembro de 1917, o capitão de infantaria Jorge de Castilho.
Louvado, e conjuntamente condecorado com a Cruz
de Guerra de 1.a classe, o tenente do infantaria em
serviço na guarda fiscal Mário de Almeida,
porque,
sendo comandante
de um pelotão do batalhão de infantaria n.? 3, em Frauça, demonstrou
muita coragem,
sangue frio, abnegação e serenidade no dia 12 de Março
do 1\.)18, durante o ataque do inimigo, mantendo-se na
primoira linha, combatendo valentemente o tomando as
disposições atincntcs a ropolir o assalto do mesmo, recusando-se a retirar quando para tal recebeu ordem;
e ainda pela bravura do quo deu sobejas provas no
Combate de 9 do Abril de H)18, em que foi gravemente
f-erido, depois de ontricheirado
com fõrças inglesas junto
a Lavantio, onde com a máxima energia coagiu os soldados dispersos que por ali passavam a alinharem-se
em atiradores para oporem uma barreira como última
resistência contra o inimigo, apesar da violência do ata- .
que que já havia ceifado muitos soldados, provando
mais uma vez SOl' um oficial brioso, cheio de coragem
e com o verdadeiro
spírito de sacrifício, que só abandonou a sua posição depois de gravemente ferido.
1.0 Tribunal Militar Territorial

de Lisboa

• Exonerado de auditor, pe,r ter sido nomeado para
~~.tra comissão de serviço, o bacharel Amadeu Vítor de
.<rurnnda Monteiro.
Auditor, o ba harel Camilo Maria de Sá Pinto de
tbrou Soto Maior, ficando exonorado de auditor do 'I'riunal Militar Territorial do POrto.

5. o - Por decretos de 26 do corrente mês:
linillirio da Gmra- Repartiçlo do Gabioel.
d Exo_nerados do vogais do onselho da Ordem Militar
oe A~ls o coron 1 do infantaria João Estêvão Aguas e
capitão da mesma arma José Fernandes Soares.
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Nomeados:
chanceler do Conselho da Ordem )fi1ital."
de Avis, o general António Teixoira do Aguiar, e voguis,
o coronel de cnvularia Fernando Luís Mousiuho do Albuquerque e capitão do infantaria Baltasar
Moreira d
Brito Xavier.
linistério da Guerra-I.a

D:rcrção Gml- 2.8. Rfrarli~ã.

Ooncedidas
as vantagens do que trata o § único doartigo G.° do decreto n." ô:D70, do 10 dn .laio <1\, HH9,
modificado pela lei n.? 1:0:>9, do 28 de Agosto do 1920,
a. contar das datas que lhes vão dosignudas, aos oficiais
do infantaria adianto nornoados :
Coronel Jorge Frt'dN!CO Veloz Cal' <:0, na disponibilidado, desde :!O <1(' Novembro do 19:?H, o, como t nentc-coronel, 1108<1(' 1 de Novembro do 19:?ó, por tor COIllp lctado, rosppetivltll1l'llte,
tempo ti sorv iço efectivo
couro oficiul nccesúrio püra O primeiro i segundo aumentos do 10 por ccuto sobro o sõl.lo.
Tonentes-coronóis:
José Luís Lõbo da ~olta, na curroirn do tiro do Espinho, dosd 8 do Marco 110 19:!',
Guilherme Correia do Araújo, no I' gimento do iufuntario. n.? 10, desde 2ü do Fevereiro do corrente ano, po
terem completado o tempo do s rviço efectivo cem
oficial neccssúrio para, o primeiro aumento de 10 por cento
sobro o soldo.
Capitães : Artur do Vnscoucelos, no regimento do infantaria n.? 11, desde 1 do Novembro do 10:!(\i Alberto
de Castro Arcz, adido, no Ministério elas Colónias, desde
1 do Novomhro de 1925, o Leopoldo G0rart!o Martins
no batalhão (le cac.:adorl's !l.O 13, dos do 1R d .Taneiro do
corren t(1 ano, por tor0111 com plt\tado o tom po do i'cl"\'iC;o
efectivO como olicial nccos~ário, os dois priull'iro'
para
o s('gllndo illlIllcnto dl' 10 por c 'nto s bro O ~ôldo o o
último vara o prillH'il'o Hlll\ll'lltO.
'l'cncnü~s: .João Hodri~lIcs ( Itllr<lo, na guarda. fiscal,
dosdo G <10 "Maio do 10::n; [~'irll\ino Oaotano Gomos o António do Oliveira, no 1"('gilJ\PlltO d<"linfantaria
n.O ; António Figu('ircdo, no r0gimcnto do infantaria 11.0 14; Grcgório do Paiva. Cunha, no r('~iUlcnto do inf: ntaria n.O ~3;
António Augu~to de ~fagll.lh!tc8, no hatalhão do caçador0S n. () 3 i DOlllin~os do Reis S V(,l'O, no batalhl o do c~t·
çadores n. o 8 i Alfrodo Augusto Soare. Rib iro, nO ba.
talh!to de motralhadoras
n. o j; José de Albuflu rqUOr

°

r
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Adolfo 1\ ugusto nomeia Pinto J únior e António Gomes
Rocha, na guarda nncional republicunn, desde 31 do ele'Zf'mbl'o de 19:?G, por terem completado o tempo de sorviço -ofcctivo como oficial, necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sobre o soldo.
Concedidas
as vantagons
do que trata o § único do
artigo G,o do decreto n." r>,570, de 10 do ::\laio do H)19,
lnoditieatlo pela lei n." 1:039, de 28 do Agosto do 1920,
.a contar das datas que lhe vão d signadas, nos oficiais
.Qo urtilhariu ao diante nomeados:
:\lajor Fernando I'imcntel (h • lota i\f arq IWS, no Arsonnl do Exército, desde 1 <10 Dezembro de 1023, por ter
olllpl\'tll\lo o tempo de 8('1'\ iço efectivo, d\'sdo a sua pro1l10{'<lO a tenente,
nccc .sário parn o primeiro aumento de
10 por cento sõbro o 861<10,
T 'Il"utt s : J056 Diogo Ferreira . Iartins, no grupo de
artilharia de montanha n. o :3; Francisco Pereira do Lacerda Machado. no grupo do artilhnria n," ~1, o i\..lfroclo
numos l.'az , a-lido, no ,rilli~t{·J'Ío das Colónias, todos
<1e de :31 de' DCZlmUl'O rk l\l;?G, por terem completado
'Ü tt'llI po do serviço
o!eçti\ o COII10 ofici 'ti uecessúrio para
o pl'ilUeiro aumento de 10 por cento sôbre o sõldo.
Concpdidns as vantugcna do que truta o § único do
artigo G,o elo decreto n.? f>:f>70, de 10 do Maio de 1919,
lUodil1eadv pela l,j n,O 1:03\), do :?8 (lo Agot-lto do 19:?0,
no ttlllLllttl
miliciano d ctwala r-ia Lino Vaz Palma Ant\lI11'8, ('lU servi!;o na ~uarda
lladollal rcpublÍl'ana, uesde
2 do ,Tnllt\iro de 1n:?7. 1'01' tl'r complotado o Í!\mpo de
.;en iço 0ft'eti\'0 Cl mo ofi("al llCl'es. :'l'iu pUTa o primoiro
-aumonto do 10 p01' couto I'Ooru () sOldo.
Ahati(lo~ ao efodÍ\'o do t','él'l'ito o t"llonte,coronol
do
do infantaria ll,O 9 .\.lf1'o<lo Dias Pereira, o calt: o de infantaria,
adillo ao quadro, Josó .Joaquill1 de
rito (\ o t('npntc miliciano do (l'l1u!ro c~pocial do regi.
lnt'llto dI in fantaria n. o ~ UO~('rio dos ,'ali tos, }lor tt\rem
-eo,ll1ph,tado o tl'mpo de ,lUs"!leia ncce:-lsúl'io para constitles.er~ão, o 1.0 o 3,° OUl 1 '
1"0\'01' liro último o o
cm 3 do corrente m{\s,

t

l'~gitn(,lIto

t!r

do

l' S('Hlrado
do li 'rvi<;o, 1108 tnlllO. do nrtigo 158.0 do
f:glllunlPnto de disciplinA militar, o capitão cnp('lüo, pro880r efectivo do CO[{'gio MilitAr, Jo '6 de Jesus Poixoto.
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Estado maior general

General, o coronel de artilharia, segundo comandante
do Govêrno Militar de Lisboa, António Pires Leitão, contando a antiguidade do põsto e para efeito de vencimentos, respectivamente,
desde 30 de Janeiro e 30 de setembro de 1926.
Regimento de infantaria

n.O7

Alferes supranumerário, o sargento ajudante da guarda
nacional republicana Duarte Militão, contando a antiguidade, para todos os efeitos, desde 1 de Novembro
do ano findo.
Quadro da arma de cavalarf a

Major, adido 110 quadro, Matias dos Santos, por ter sido
dispensado de prestar serviço na guarda nacional r<,publicana.
'I'enentos t Francisco Catariuo, Raúl Marti nho Eduardo
Augusto Mascarenhas Mimoso Serra, e miliciano do quadro especial António José Sobral Rib iro, por torem sido
dispensados de prestar serviço na mesma guarda.
Quadro da arma de engenharia

Coronel, o tenente-coronel, do quadro de comissões,
Pedro Fava Ribeiro do Almeida, contando a antiguidade
desde 12 de Fevereiro último.
Dtreoção

do serviço de saúde militar

Major médico, supranumerário,
o major módico, graduado, da mesma direcção, António Monteiro de Oliveira.
Oomissão de Assistênoia

aos Militares Tuberoulosos

Capitão, o tenente do quadro auxiliar do serviço desaúde Tomás António Bravo, contando a antiguidadC\'
desde 31 de Dezembro do ano findo,
Disp onibilidade

Capitão de artilharia, do 'quadro de comissões, Fral1cisco Freire do Matos, por em 17 do corrente mês ter
deixado de prestar serviço no Arsenal do Exército.
Tenente do secretariado militar, em inactivídad
ArI
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unldo Carvalho Tôrres, por ter sido julgado pronto para
todo o serviço pela junta hospitalar do inspecção em ses"
são de 21 do corrente.
Adidos ao quadro

Capitão

de infantaria,
adido, José Gonçalves
Losa e
o tenente
de infantaria,
adido, João Baptista Cardoso
de Brito, que, de regresso da guarda nacional republicana, se apresentaram,
respectivamente,
em 22 e 19 do·
corr0nte mês.
Tenente
de infantaria,
adido, Rogério Augusto,
que,
de rogrosso
do Mini stério das Colónias, se apresentou
em 19 do corrente mõs.
Adidos

Majores:
de engenharia,
do quadro da. arma, Heitor
de Mascarenhas
Inglês,
por lhe ter sido concedida licença ilimitada, e médicos António de Mendonça Montenegro Pinto de Sousa. e graduado,
miliciano, do quadro
especial, Júlio Vieira. de Figueiredo
Fonseca, em serviço
na guarda. nacional republicana.
C Capitães: do quadro da arma de cavalaria Eduardo
d ésa1' Augu to Guerra Quaresma, 110S termos do § 2.°
dO artigo 4.° do decreto 11.° 12:162, do 21 de Agosto
ano findo, por ir p1 tar serviço no 1.° grupo de
edqun.drilhas
de aviação
«República»;
do serviço de
a tniuistnH;ão militar, do regimento
de tolegrafistas,
Manuel Carmona
Gonçulvcs,
por ter sido requisitado
Par~ prestar
serviço na guarda nacional republicana;
ti~dICOS, Manuel de Vasconcelos,
Carlos Cipriano Ghíra
riDO, J ORÓ Júlio Sousa Santa Bárbara,
Américo Du0
, miliciano,
do quadro especial, Jaime Filipe San~agO, António Luazos Monteiro Leite e Santos e João
rrreira
da
Uva, os cinco primeiros
em serviço na
~~al'da nacional republicana
e os doi último
cm SOl'.
dIl:o na guarda. fi cal, o do quadro auxiliar dos serviços
l' O saúdo José Joaquim,
em serviço na guarda nacional
epublicana,

°

/1.

li~l'~('nt(l do grupo de artilharia n. °
ll~\(\~r~, P?r tor
ido r qui itado para
ltll1l1stérlO da ln strução.
~

22 J osé António
prestar serviço

de ~; termos do ~ 2.0 do artigo 2,0 do decreto n. 012:500,
llad
do Outubro de 1ü:?G, o oficiais a seguir meneioos, todos do extinto quadro privativo das colónias,
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que têm ingrC'Hso na arma ele infantaria,
contando fi sua
antiguidude
do pôsto de alferes desde as dutns que lhes
vão imlicadus r
Capitães

do iufuntaria

:

José António
do Castro Fernandes,
Jos ó nini Carneiro de Sousa o Faro, Sortório
SL'l)ustião Lobato de
Faria,
Jorge Gorvis Godinho do Mira e Nicolau Lopes
rerdlgl'lo,
de~de 4 de Junho ele 100~; Hodl'igo .José Gonçalvos, <I"s110 14 (lo Agosto do H}ü(); Fruncisco da Costa,
desde 1D do Abril do H) 11 ; Anselmo 1 ntóuio ...·i('olau
de Lima, desde li> de Maio do HH1; .10:10 :\!UI'(llIPS, desde 2{j do .1 ulho do HHJ; José Fcrrciru Ribus, I'uulino
Teixeira
B:lI'L'lm', Germano
Dinis, Domingos
Luís do
Sousa Pereira,
Alexandre
Balduíno
dI Pinho H:I\ ara,
Henrique Alexandre Francisco X avier <1(' • 011 ';( :\[('1I0S "
Manuel
dos " autos Costa, António
Angelo
Hnptlsta,
João Marin Xavier
de Sequeira
e Perciru, P -dro Teixr-ira do Carvalho,
Bernnrdo Augu to Alv: s, Alberto
do Abreu, .losó .MUl'qUl'S de Almeida, ( l r vá: io Albano
Baptista de , ousa, Diogo Filipo Sandão,
madou OUl']08
Rodrigues,
A!o_',lndro .Tosó Ribeirinho, o Alvaro ( '·s:tr
do Meireles,
desde 29 do Janeiro do l\IlG; .Io,l' ,'~b8.Stião César Iiodrigues
o António Cardoso, III dlO 18 de
Marco de 1\)18; Alfredo Aug isto Forr ira, (11"8 ln 8 do
Ahril df' 1flW; IIigino Augusto
NUllP
<todinho'
.António tI Oli,'"im !lamos, desde :W do ,JunE.'iro eh HHü;
Jo~ó do~ ~antos () V!'rgílio Pereira
:\I:lia, d SIlo ~:! do
:Maio do 10lü;
António .Joa{[uim Silllõe"
di' de) 4 do
Agosto de 101Gj António Correia Ah'lIlfio, d· dI' :?D do
S<,temhro do 101G; .Alberto ele Al('âllt:lr:l dn FOlnit'c3
Montoiro,
d!'sdo 30 do Setembro
dl' 1 OH> j Jo!'\ó Pedro
Baldino Dini'l, Artur do .Josus, António c1n Conct\ic:1io
)f:ll'tini:! (I Rodrigo Albano de ~ratos, de 110 :?l do Outu·
bro do HHü.
Tonontes

JORé Pinto

do infantaria:

do SOUR3. Júnior,
Joilo ...\haroi' Loul'l'nt;O,
.ravier Porfírio
da. Silva, .Jonqllim Silv str?,
Ernesto So1>u8ti[0 CapOlo, Francisco da Hocha, .António
• Nunos da CUIlha c .Armando
José HodrigtH'i'I Borges,
desdo 21 de Outubro d 1916; Jtj(lunrdo Augusto .AfonsO,
dosde 14 de Agosto de 1917; Jo ó Aubusto FernandeS
Franeisco
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e Gregório

Francisco,
desde 21 de ~~~osto de 1917; José
Joaquim
do Oliveira Pegado, desde 27 de Dezembro de
1917; JOS(~ António Fortunato
de Miranda e Pedro António Coelho Júnior,
desde 29 do Dezembro de 1917;
Jos6 Daniel Condorcet Camilo Francisco Duarte Gatulo, desde 1G do Março de 1918; JOl:'6 Eugénio Ferdiuando de ::3, Francisco
....r avier Lobato Lopes Pereira,
d sde ~5 do Maio de 1918; Joaquim Cósar elo Oliveira.
Pegado e ~Iiranda, Joaquim António Maria Baptista da
Silva, Daniel Guimarães,
lIanuel
0011<;:11vo , Francisco
do Sousa Braga, Manuel .Iendes V enturn, António Augnl'to da Conceicão Santa Rita de Oliveira Pegado, Vergilio Fernando:
Fidalgo, Manuel dos Santos, Henriq ue
de ",l1ps Viana, Raúl Antunes, António Alvos Toixoira,
Artur do Andrado.
Augusto
RUTIno, Paulo
da Silva
OOlllho, Bernurdo
equ ira Vnrej! 0, António da Ascons1to Jbrqut\s,
Ybel do Sousa, Manuel da Silva, José Si-

lrlÕes Martins, Egídio Taveira de Lemos, Francisco DuarIanuel Mat-in Gutierres,
Napoleão Pereira Soares,
'eli mino Gr('gúrio,
Arlindo
HOqIH', José Fruncir co
~lh ndrn, AI.>·1 Alvos ...\.1'on1'o, Libério Manuel do Sousa,

i~'

o~ó Rodrigues,
Amaro Elcutério
Alves Duarte, José
rnni 1 Clom uto, Augusto Feruandos
Panão, Francisco
a 'ilva Oliveira, desde S de Junl o do H1l8; Eduardo
}ng:nsto'\Yangricken
Júnior, Jo quim Domingues,
José
~Iagalllllcs Varandas,
J o é Bernardo Vaz o Casimiro
• !tl'que1', desde :?8 de Dezembro
dI' HHS; Joaquim
gorreia Chu\'es, Adeliuo Soares da Co ta, Domingos
S oneuh'(' , António Carlos Podrigul)
o Júlio Gomes de
oU_a, de~cle 15 do ...~bril do 1919; Jo:ó Joaquim o NiJOlull .José (los R i Júnior, d('sde 10 do faio de 1!)19;
pO~6 Augu 'to do Olinirll,
.Jo!to l..uí Dia' e AIltónio
da t::\ilva
l)l1rt·o, d( do 8 de Junho d 1918; Albortino
S,lnrto d Alm idn, .JO:LO da Cunha o João 1. iros da
b1,\U,
de'do 20 de Outubro d 1\)19; José Alv0s Riro, <1(\, de 24 tI Doz bro d 1919; fanuel Baptista
hfi Pou Oca,
li d 7 d li' \'ol'('i!'(l dI' HI:?O; • Tannol do
.(~O!l' ,
l'
Curado,
J ti 10 de Abril
• 19:?O; Francisco
';:./,I ~ra, d d ..,0 ti Abril do 19:..0; Áh'uro Augn to
n s do Alm ida. Rosa, Joaquim .1 rtins leigueI, Paul! ,Luís do armo,
ntúnio
fanui I Ou rreiro, José
Alli1tl d 'ousa V, I dares, Domill!!O :\fari, d, s Dor()s,
l'est~rto Costa,
. l1u('L do Santo Corrpia, Mário PolIe 1o da Frnn<:~, Eo"'ricio da Conceiçl1o Chora, Diogo
11 es da Mai ,António
lbano, António Lino Fer-

~f

t

,a.r;0

1i:a
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reira, Ladislau Augusto Meles, Alfeu Armando Fernandes Fortes, David dos Santos, Albino de Passos, José
de Pina Júnior, Milton da Fonseca, António Fernandes
Pinheiro, Francisco Olaivo Conde, Manuel dos Santos,
Delfim Dias, Rafael Carvalho Matias, José Bernardo dos
Santos, Manuel José da Costa, João do Sousa Alves,
José Joaquim do Souto Fernandes, José Augusto Martins, João Monteiro Flor, Artur Faria de Vasconcelos,
Francisco Maria Branco, Jos6 Soares, António Manuel
Ribeiro, Manuel Simões Júnior, Vitorino Augusto :\fagalhães,
Manuel Ramos, Frnucisco Lino da SiLva, J osé
Valento Romão, Alberto Pereira, António Querubim dos
Reis Chaves, Eduardo das Noves Mourão, Alexandre
Gomes e Manuel António Ferreira, desde 22 de Maio do
1920; Jaime Lourenço da Costa, Vítor Fortunato Pias,
Patrício de Sousa, Joaquim Jos6 de Moura e Joaquim
Dinis Paiva, desde 31 de Julho de 1920; Manuel António Martins e José Roberto, desde 27 de Setembro de
1920; Augusto Mateus Fernandes e António J 086 de
Andrade Figueiredo, desde 29 de Janeiro de 1921; Querubim Ribalo de Matos, Romualdo Anastácio Lopes e
Joaquim Duarte, desde 2 de Abril de 1921; J086 Augusto Afonso, desde 10 do Maio de Hl21; António Pereira Galante e Manuel Carrega, dosdo 16 do Junho de
1921; VergíLio de Oliveira, desde 26 de Julho do 1921 j
Jono Emílio, desde 17 de Agosto de 1921; Elísio Guilherme de Azevedo, desde 25 de Outubro do 1920 j Ernesto da Pena, desde 23 de Maio do 1921; Luciano
Augusto do Oliveira HeMlo, desde 18 de Março de 1921;
Evaristo Luciano, desde 22 de Maio de 1920; João Baptista da Fonseca Maia, Alberto Carvalho do Melo, Amadeu Maria Henriques, Tubal Filipe da Trindade e Silva,
António Augusto Vieira, Augusto Dias, Ilermógones da
Conceição Faustino e Adolfo Júlio Coelho Braga, desde
5 do Maio de 192~; Jos6 de Campos, Aníbal Travassos
Costa, Liuo Cordoiro Figueiredo, Aníbal Pereira da
Cruz, Francisco Xavier Miranda e Sousa e António l\!anuel Pereira, desdo 22 de Agosto de 1922; Raimundo
Angelo Teixeira, Júlio José Marques do Miranda, Fra~cisco ....
'"avier Sabino Martins, Manuel Francisco AntÓnIO
Ambrósio dos Milagres Xavier o Monesos o li'rancis~o
Carlos Duarte, desde 30 de Setembro de 1922; MArIO
Francisco Mourão Garcõs Palha, desde 4 de No\'ombro
de 1922; Pedro António Francisco da Piodado Lop('~,
desde 22 do Novembro do 1922; Francisco Xuvícr FI-

2.' Série

ORDEM DO EX~RCITO

N.o 3

209

lomeno Carneiro de Sousa e Meneses, desde 30 de Dezembro de 1922; Eduardo Augusto Pereira, desde 17
de Fevereiro de 1923; Joaquim Pedro Vilar, desde 24~e Março de 1923; Manuel Emiliano Barreira, Marcebno Cordeiro Salgueiro e Arnaldo de Passos, desde 16
de Junho de 1923; Hermínio da Silva, desde 28 de J ulho de 1923; Manuel Marques Duarte, desde 29 de Setembro de 1923; Domingo João Tomás, António da
Fonseca, Atanásio José dos Santos e Armando Fernandes, desde 20 de Outubro de 1923.
Alferes de infantaria:
Cristóvão Eugénio da Silva e Almoida, desde 18 de
Março de 1916; Eduardo Leitão Pereira o José dos Santos Soubra, desde 8 de Dezembro de 1923; João Marques Anjos (I José António Ambrósio da Costa, desde 2
de Fl'vereiro de 1924; Vítor Manuel da Costa, desde 1
~ Março de 1924; J OI;Ó Augusto Gomes. desde 29 de
arço de 1924; Luis António Pires e Firmino Matos
Ainrçal, dcade 28 de Junho de 1924; José Leite, desde
2 de Agosto de 1924; Ernesto de Passos Ramos, desde
~G dI' (Itembro do 1924 ; José António Fornundea, desde
2 dI' Fevereiro de 19:!5; Rodrigo Maria Chaves, desde
98 de Março do 1925; Jot o Eleutório da Paixão, desde
8 de Maio de 1925; Armindo Mouteiro Amador, desde
de Agosto de 1925; Tomás Honorot Pimentel, desde
de Janciro de 1926; Jacques Serra Fonseca, desde
. de J unho de 192ü; Luis Casimiro Leito Velho Do:IUgUüt>, Av liuo Gonçalves Magalhães e Adelíno CarOso de Almeida, desde 25 de Outubro de 1926.

i~

Quadro dos oflriais do secretariado

militar

d Nos termos do artigo 1.0 do doer to n. o 13:020, de 16
te Dpzomuro d 192G, pelo que deixam do estar inserir
S08 ~o quadro dos sargentos do secretariado militar, os
egu1ntes oficiais milicianos:
liCallitãl's de artilharia: Jo é Alvos Corroia o Silva e
ln.1~ud MOrL'ira.da Cunha
do serviço do administração
in}Har Silve tro António Carneiro Duarte; touentes : de
q/nturia António José da Costa Campos, António JoaM: un Cândido Ferreira, António José Pereira Pinto de
nellcedo, Luis do Lima Castela, Jo S Carpistrano AntuJo\ClIbrita
o Alfredo António Tinoco o do artilharia
:no~ . LUís dos antes Romão, Álvaro Maria Pereira,
rIgo Augusto de Carvalho e Jos6 de Almeida e Costa.
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Reforma
Coronel Miguel Goulão; tenentes-coronéis
Albano de
Magalhães
Barbosa Pinto o António Inácio Marques da
Costa; major Manuel Gregório da Rocha, c capitães Manuol Brás do Faria O Alexandre
Alv 's dos Santos, todos do quadro do reserva, por terem atingido o limite
de idade nos termos do n." ~.O do artigo 3.° do decreto
de 25 do l\Ia.io do 1011.
lIinislério da Guerra - I.

n

Direcção Geral- 4. a Rrparli~ão

Condecorado
com a medalha
militar
de prata
da
classe de .bons sorvicos, letra 0, por se achar ao abrigo
da alínea a) do § :3.° elo artigo 8." do reguhuncnto
para
a concessão
da medalha militar, 00 28 de Setorubro de
1017, ultorado
pelos decretos 11.° 0:U03, do 11 de Setembro do 101\), (' n.? 12:081, do 9 elo .Ag-o:üo de 1026,
o major
do sorvico de administração
militar Dounngos
de Sousa,
Condecorado
com a medalha
militar
de prata da
classe do bons serviços, por so achar ao nbrigo <'la alínea a) do § S.o do artigo ~.o do rl'gulanH'llto
para a
concessão
da modalha
militar, de 28 di' Sotornhro de
1917, o capitão do socreturiudo militar Arnaldo de Oli-

veira.
UiniRlerio da Gama - 3

a

Diret~ão Geral-

s.a Rrpartiçáo

Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo 0.° do decreto n," 5:570, do 10 <10 Maio do 1\)19,
modificado ppJa I\'i u, o 1 :03\), do 28 dt Agosto (lo 1 n:!O,

dosdo 1 de 1)(I;WI111>,'o do 19::)(). ao Í(\1I011tl' (,01'011\'1 do
corpo do estado maior Júlio da Conceição l'oroira Lou'
ronço, por ter comp! .tado o tempo (lo S .rviço 01' diva
nocossário para o primeiro aumento do 10 por c nto sObro o ~01do.

0.°_ Por decretos do 31 do corrente mês:
lIilli'llÍ'riil da Gmra - Repartição do Gallincte
Condecorado
com O grau do oficial da 0,'0. TU do
Cristo, por . c uchnr nas conrl i<; es da alí uea a) 110 urdas 01'(1 n Militatigo 5.° o artigo ::!1.0 do regulamento
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res Portuguesas,
do 30 do Julho do 1925, o tenente do
exórcito csp.mhol,
auditor do corpo jurídico
militar,
D. J 086 de Barrosa Y ::\[UllOZ de Bustillo .
. Cond('('orarlo

com o grau

do cavaleiro

da Ordem

Mi-

hta1' da Torre I) Espada, do Valor, Lealdado o Mérito,
Com palm a. por sachar
nas condicõos (lo artigo 0. o do
regularn\'rlto
das Ordens Militares Portuzucsus,
do 30
~o Julho

de 1025,

o coronel

do infantaria

João Carlos

raveil'o Lopes.
linistéri« lla Guerra - La DirrrçiG Geral- 2,a 1t('Jlarli~~o
n(~i\'itado

recurso

O

aprosontado

porunto

de l{('('UI'SOS pelo tencn tc-coronel Frnucisco
Cunha Arngão, por ter sido interposto contra
tos ll'gais.

Conselho

O

Yavier do.
os prccei-

.4

Corpo do estado maior

Corou 'I. ~llpr< numorário,
<:1\0 du adido,

Artur

Ivons

()nto mos se apresentou
olónias.

do mesmo

corpo, na situaem ~l do cor.
do l'l\gn' sso (lo Minil:itério das
Ferraz,

que

Guardo. nacional republtcann

E.·oller:!(lo dI' comuudnnto geral, iuterino, pelo pedir,
~ronpl ,II cavularia l'~dllardo Augusto Lopes Valadas.
J\ ornuIl<lanto gpral, interino, o coronel do infantaria.
Ilg11:to Manuel Farinha Beirão,
O

'1'

Disponibilidade

!lio on\.cnt de infantaria, do quadro de comissões, Antós J. ng-u to Ta veira Pereira, por t 'I' si d'l oxonorudo, a.
• S~11 P<'lliclo, do cargo
de prof
SOl' tI,L E 'cola Central
do
urgonto ,
Reserv

Alfl'(~do Car1OsGP!loral
p'
, o coronel, na mesma . ituacão,
..
!l o 1Inh ntPl ~I:t., nos termos do artigu 15.° do decreto
.

~:l ;~, do ~1 do .\.go to tIo 1920.

Mini lérill d. Guerra - f ~ ~irec~~o Gcral- L lI~parlição
R

'1\, I
:Pá ,n( O prn con j,h'raçi1o o alto:;
trla o "il ir UJIlalllu(l{
..1 Io por mUl't o
llos.

l'l'\'i('os

pl'0

,t,l\los à

I'"
011\',,11:-1
e pl',,~as

<[lIe

batalha
ln Frauça
e elll l\ fri(':L li mticn11lhnutes fl'ito
do armas onde ('\' dl'uciaralll
c.o

tato. ~a,l,npos d
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cepcional valor e comprovada
abnegação.
tornando-se
por êsse facto merecedores
de recompensa
especial:
usando da faculdade
que me confere o n.? 3.° do artigo 2.° do decreto n " 12:740, do 26 de Novembro de
1926, sob proposta do Ministro da Guerra:
hei por bem
decretar
que os oficiais e praças a seguir mencionados
sejam condecorados com as classes da Cruz de Guerra.
que respectivamente
lhes vão indicadas:
1.· classe
Primeiro
sargento
n. o 197 da companhia de depósí to
do regimento de infantaria n. ° 18, Alberto Pereira
Gil,
pela bravura com que assaltou as linhas inimigas e forma
como conduziu a sua frucção no raid realizado na noite
de 2 para 3 de Abril de 1918, sendo êste louvor, considerado como conferido em Ordem do Exército.
Segundo sargento n. o 21 da companhia de depósito do
regimento do infantaria n.? 2, Artur de Sousa, porque,
fazendo parte do pelotão da 29. a companhia Indígena expedicionária
que foi destacada para os Montes Oizulus,
manifestou coragem no combate
quando em Dezembro
do 1917 foi atacado por fórças alemãs muito superiores
em número e material, resistindo com o pelotão, intrepidamente
e durante
dias sucessivos,
aos contínuos ataques do inimigo, sendo esta uma das acções mais brilhantes do todas as nossas operações do pequena guerra
no L lyassa, sendo êste louvor considerado como conferido
em Ordem do Exército.
Segundo
sargento
n.? 5 da formação de comando do
batalhão de metralhadoras
n. o 2, Alutsio Pereira
UamoS,
porque, durante o tempo em que o batalhão do intantaria n. ° 20 a que pertencia esteve cm 1.n linha em Franç:l,
portou-se
sem pro com dodicacão, serenidado e bravura
não só no serviço de patrulhas mas em espocial, no dia 12
de Março de 1918, em que ferido, se manteve no des<,rnponho das suas funções, que só deixou do exercer quandO,
atingido por catorze estilhaços de granada, foi enviado
para a retaguarda,
sendo êsto louvor con idorado corno
conferido em Ordem do Exército.
2.· classe
Tenente-coronel
do regimento de infantaria n. o 2, J oitO
Inácio Guerreiro,
porque, sendo comandante
intNino do
batalhão de infantaria
n. o 17, e estando na posiçlto do
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apoio do sector de Chapigny em Pont du Hem, quando
Q inimigo
executou o forte raid de 2 de Março de 1918,
cumprindo
e fazendo cumprir rapidamente
as ordens do
comando da 5.a brigada, avançou resolutamente
pelas
trincheiras
juntamente com os restantes três oficiais do
estado maior do batalhão,
debaixo do intenso bombardeamento de artilharia
alemã o sob a acção das metralhadoras inimigas, atravessando
a barragem alemã e atingindo as mesmas trincheiras
num espaço de tempo relativam0nte
curto e tomando com acêrto as providências
i!onvenientes,
o que demonstra
coragem, abnegação,
espírito militar, patriotismo
e compreensão
nítida dos seus
devores, sendo êste louvor considerado
como conferido
·em ordem
do Corpo Expedicionário
Portuguôs.
Major do quadro de reserva Francisco José de Bar1'08, pOl'q ue, sendo
capitão comandante
interino do batalhão de infantaria n.? 4, no Corpo Expedicionário
Português, no dia 2 de Março de 1918, empregou com
:l.cêrto os meios de resistência. de que podia dispor, não
Se poupando a fadigas, empregando
os maiores esforços
para reconstituir
o seu batalhão, apf'sar do elevado núlllero de feridos, prisioneiros
de guerra e mortos, e passando a noite de 2 para 3 de Março na 1.a linha, encorajando os soldados da sua unidade, o que denota coragem, espírito
militar e perfeito conhecimento
dos seus
doV0res, sendo êste louvor considerado
como conferido
em ordem
do Corpo Expedicionário
Português.
E Capitão de infantaria, director da carreira de tiro de
lvas, Domingos José dos Santos Lemos, porquo, sendo
~~nento ajudante
do batalhão de infantaria
n. ° 17, no
la 2 do Março de 1918, avançou de Pont du liem para
as trincheiras
do Chapigny
I juntamente com os restantes dois oficiais do estado maior (comandante e segundo
<!o.mandant(·), debaixo do violento bombardeamento
iníll:llgo o sob fi, accão dos fogos das metralhadorus
posadas
alemãs, o que denota coragem, sangue frio, abnegação
e COlUproemão nítida dos seus doveres, sendo êsto louvor
d?~Siderado
como conferido om ordem do Corpo ExpelClonário Português.
F Capitão do r gimento de infantaria n.? 2, Rufo José
ernan<les, pelo zõlo, dedicação, energia e coragem com
~ue so ~esempenhou
das funções de comandante das fõr(,as do alto Lúrio, no Comando Militar do Malema, tendo
estabelecido
o contacto com os alemães , durante a sua
ap
.
rO)t.lmnÇllo de Kuamba de N ahua, no distrito do Mo-
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çambique, sendo o único elemento do Informação que
havia e desenvolvendo uni extraordinário
esforço, devido
ao reduzido efectivo de que dispunha o à onormc distância a que operava, sendo êsto louvor considerado
como conferido cm ordem do comando U~L expedição a
Moçambique.
Capitão do regimento
de infantaria
n.? 12 Manuel,
Diogo da Silva F'reire, porque, fazendo parte, como alferes, da 1,:J. haturiu do ~.o grupo do metralhadora",
demonstrou
n1,10r ;)OS combutos do 18, Hl o 20 de Agosto
de 1915, no sul do Angola, sendo êste louvor considerado como conferido em ordem do comando das força.
em operações no sul do Angola.
Capitão do batalhão do caçarloros D.O 8 António Pedro
da Silva 80<11'0:-; Júnior, porqup, sendo comnndunte interino
ela lO, a companhia do batalhão do infantaria
n." 1í,
avançou no dia 2 de ~larço do HH8 com It sua companhia de Pont du Ilcm para um reduto do sub-se '101'
de Chnpigny II, sob a accão <lo violou to boui har dcamonto do urtilhnria inimiga
o dos fogos das nu-trulh ndorns pesadas alemãs, e depois pura a. 2,a linha do sub-sector do Clwpign,Y I nas iuesrnus perigo:-;as condições,
ocupando um reduto dêsto sub-sector, o que 111'l1otacoragem,
servnidnrle o perfeito conhecimento
dos seus
deveres, sendo 0:;to louvor considerado
COIUO confurido
om ordem do Corpo Expedicionário
Portnuuês.
Capitão do infantaria,
em serviço na guarda fiscal,
Lúcio de Campos Martins, pela serenidade
l' hruv lira
quo mostrou, fllzpndo pnrt(', como tpJlPnto da 1.& bataria
do j.o grupo do ml'tralhadorus,
nos combatps dr 18, H
o 20 <lu .Agosto do HH;-), no sul do Angola, :-;cndo êstl'
1011\'01' cOll~idcrado
('omo conf('J'j(lo em ord( m do comando d:1,s ft'JI't:as ('til opOJ'ac:(\es 110 sul de ~\n~oln.
Cllpit LO do infantaria,
,l litlo em s('r\'i~o no
linist lrio
das Colónias, Jo~( do Cmtro Branco IWH'il'o 'l'ôrl'(,s,
pela coragom <lHO ti moustl'on na passng 1m <lo rio Hovuma, como adj1lnto do eornandanto
da ('olulla, 0111 :.?í
do 1Inio do 19W, atacando o inilUigo qlW ocupava tl
margem oposta, incitantlo o oneoraj,\ndo
os soldados,
pOl'tando'Ho
\'alf'llt 'lllC'nto O com cl'it('rio, 1.' lH'la forma
digna do eH lwcial monção como !'I desenqH'nhon d<,todo"
os ou tros sl'l'\'iços \10 q ue foi on('a l'rogatlo, S\'I\I lo ('S t
louvor eonsi(lpl'ado ('OmO ('our!. rido cm ordelll ,lo coo
malHlo om chef(' das tropas om operações em .loçambique.
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Tenente de infantaria,
cm serviço no Governe Militar
de Lisboa, Joaquim
José Saldanha,
porque, sendo comandante
interino da 2, ~ companhia
do batalhão de infantaria n," 17, avancou no dia 2 do Março de 1918 com
a sua companhia de Pont du III~1U para as trincheiras do
sub·sector
do Chapigny
I debaixo de forte bombardeumonto da artilhuria
iuimiga c ob a ~lCÇf(O dos fogos das
metralhadorlHl pesadas alemãs, cumprindo sem hesitação
as ordens (los seus superiores
e ocupando os redutos da
2.n l' Ln linha daquele sub-sector, o mantendo a sua companhia pronta a contra-atacar,
o que denota coragem,
abneg:<wfl.O o perfeito conhecimento
dos seus devores militarc:<, sendo êsto louvor considorurlo
como conferido
em ordem
do Corpo Expedicionário
Português,
Tcnt'nte do infant. ria, oru serviço na guarda fiscal,
Francisco
Robalo. pela doei no. seronidado
c bravura
qUll, fazendo parte, como s gundo sargonto da 1.:J.bataria
do 2.° grupo de motrnlhadorns,
demonstrou no combato de
20 do Ago to d 191;), no sul d Augol«, sendo êsto louVor cousidcrado como conferido ('1Jl 01'(1('[11do comando
<ln. Iôrças cm opcrucões no . uI do Angola,
rl\'nonto do serviço de <Hlmini:-.tra,ão militar, nas ofi~in,t
gerais de fardamento
I' calcado,
Busílio Este"(\S, por<]m', sondo comundunto
interino da 11.11 compunhia do hntalhi o do infantaria D,O 17, avuncou no dia 2
de Mar<;o do HH8 com 3. sua cOlllpanhia do Pont <lu Uem
Pin', :IS trindll·iras do sub-sector dp Chupigny I dehaixo
de fortl' lJOmbaTtlealllf'nto da artilharia inimiga e sob a
aC~:fio UO!! fogos das metralhador:
s pesadas alomãs, CUlllPrllldo H'lll 110.iUl<;ão as 01' lt'n.., dos sem; superiol'l's o
OCupall(lo os r('cluto:
da 2.& o 1.a Jinlw daquele
sub·S l'tor e mantendo
a Rua companhia pronta a ('ontrailtac,lr, o q ue denota coragl'lli, abnl' "aeão o perfeito coo
nll(>cinlf'llto do~ llU. dp\" I'C milit I" , HPndo üstf' louvor
COIl , idc'rado
COlIJO
confori(lo l'lU oruem do COI'I)O l~pc-do
1Clonftrio Portu"'ll '5.
.. Tcnente lIIili('i '"
no do qUlulro e~pccial do l'egimflnto de
l{jjlllltaria
11,0 G, Ern
to IIorú -io Hilll'iro de Almeida,
1°,,1'«11(', 110 p.·OI'('ício do cargo de ofici,tI de li~a,ilo dl\.
f.' ba~aria df' morteiro.
ligl·il'oS junto du batalhilo de in;ntUI'I. n,O 34, no Oorpo E.'P di('ionúrio Portllguês ('m
lll~:ln~a, 'III durante muito tempo ti !H'lllpenhotl, sondo
lere,
portou· o clIlpre COIIIO olieial hrioso, di. ciplina,01' (,' vnl('utc., of<,I'<c ndo·, • e, pontâncamlllto
por várias
czes para. ,colUpanhar
as patrulha
de roconhecillH'nto
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e de combate que o referido batalhão enviava contra. as
inimigas, manifestando
nessas missões qualidades de coragem,
sangue frio e desprendimento
pela
vida, sendo êste louvor considerado
como conferido em
ordem de divisão.
Tenente miliciano do quadro especial do regimento de
infantaria n. o 8 Manuel Moreira Rodrigues
do Carvalho,
porque,
fazendo parte do batalhão de infantaria n.? 17,'
no dia 2 de Março de 1918 avançou de Pont du lIem
para as trincheiras
de Chapigny I juntamente
com os
oficiais do estado maior do batalhão, debaixo de violento
bombardeamento
inimigo e sob a acção dos fogos das metralhadoras
pesadas
alemãs, o que denota coragem,
sangue frio, abnegação
e compreensão
nítida dos seus
deveres,
sendo este louvor considerado
COIllO conferido
em ordem do Corpo Expedicionário
Português.
Tenente miliciano do quadro espocinl, do batalhão de
caçadores n. o 10, J osé Fernandes
Moreira, pr-la decisão,
serenidade
e coragem que, fazendo parte, como segundo
sargento
da L." bataria do 2.0 grupo de metralhadoras,
no sul de Angola., demonstrou
no combato de 20 do
Agosto do H115, sendo oste louvor considorudo
como
conferido em ordem do comando das forças em operações no sul de Angola.
Alferes de infantaria,
com a patente de tenente, em
serviço na esquadrilha
n. o 1 de caça, Lu Is (; uorroiro
Padilha de Castro, porque, sendo comandante interino
da 12. a companhia
do batalhão
de infantaria n. o 17,
avançou no dia 2 de Março de 1918, com a sua companhia, dr Pont du Hem para as trincheiras
do sub sector
de Chapigny debaixo de forte bombardeamento
de artilharia inimiga e sob acção dos fogos das metral hudoras
pesadas alemãs, cumprindo sem hesitação as ordens dos
seus superiores,
ocupando os redutos da 2. a e 1. a linha
daquele sub-sector
e mautendo a sua companhia pronta
a contra-atacar,
o que denota corngom,
abnegação
o
perfeito conhecimento
dos seus deveres militares, sondo
ôste louvor considerado
como conferido
em ordem do
Corpo Expedicionário
Portu guõs.
Segundo sargento
do depósito do praças licenciadas
e de reserva activa, do regimente
de infantaria n. o 11,
Francisco Alberto dos Santos Duro, porque, no dia 9 de
Abril de 1918, manteve-se
na La linha ató as 9 horaS
da manhã, auxiliando o alferes comandante
da companhia
Aldónio do Meneses, substituindo um oficial subalterno

trlneheiras
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no comando dos seus postos, dcmorundo, omquunto PÔdCl,
o tlvan<,:o do inimigo ati' IJUI' caiu prisiouciro, I' ]'0\'0laudo nesta accao a maior onergiu, coragem, abJlPga<:i"lo
o perf ito conhocimento
dos "1'US deveres,
S(1nc!o êsto
louvor consirlerndo como conferido em ordem do CU'l'pO
E.'lll'dil'ionário
Portnguês.
}'rillwiro sargento 11,° 9 la companhia
do depósito do
regimento (]P infuuturia
n.? :!1, .Jo-;6 ~[aqllPs,
1'0 ['([li". no
dia n de' Auril de lD18, manifestou corngem (' quuli.ludl'S cxcopciounis
!1')
comando de um pelotão no uvnnco
perig'ol'í simo pr-lu c" trrulu «Oxford» ató estuholocer ligUt:ào com as fõrçns em retirada, não so poupando ao
PCt'igo c nnimando o seus soldados com o sou oxr.m plo,
"Og"lIll<lO Sal'g'l'nto n." 4::!..j.;~ela n,a compnnhia indígl'JU1
di' infuntaria (h, ...loçambiquo, Alfredo da ~ih a Foutão,
j!Ol'ljUl', ncouipunhnndo
d .sde o princípio do combu t« do
9 di' .Abril de l~Hg, «tu Franc, , o comandante do pclotao, auxiliou ob rignn.lo os mui timorntos a ocupar os
SelJ~ postos quo pl'rCOI'l'('1I dol.uixo do fo,.!;o vivo, <');1'1'Ce,ndo iguul ueçuo no ~,o J1l'lotfi , por não '(' encontrar
ab () seu comandante,
IlTlilllando a tOllo' para fi rlu,listência:
(I,
COliJO cOlUan butl'
do . PU jlU!\to, ('OIlSl'r\'oll'O
81'111)11',' di l'ip]inatlo,
f. 7.l'l1do fogo di' í.;l'ulJ:ula (' n.ll) eolocando a máscara
anti g:'ls a filll lte JlIl'lhor Clllllpl'iJ' os
SOns tll'\'l\t'('s,
lllostr,lndt) n"silll :tl to l'spírito (lo sacrifício,
~Ol'l ~('1Il II t!efipr0zo
Pl'la \ idu, ,<(Indo ê~ttl louvor l'oJ.sil'fldo como crmfl'l'ido 0111 \l'dom de Di\ is. o,
• gllJlolo
argt'nto 11,° :?33 do qU<ldro do::; sal'~(ltlto~ do
sect'l'tal'i 1(10 militaI' 1(.(' 'i!io l\lJl'l'liano GlIlll'ra, por sO
er nf\ll'l'cido \'olunthriatlll'!lto
(Iam ir por mal' ('III IIllIa
tlJd1tl 1,11 '('u!' mantill1rllto
, latlr!lu IJIH' foi arrastada
1'(110
ehl]HJJ'al par, o nl:ll' largo
cor!' ndo o rbeo lho SD pnl'dtll'
~ n~11 11110 (loz' ili,l
(,lll rumo. c nSI',;uillt!O ntr<l\ {'s do
1\l1to' ,,('ri 'o
11(\ 'mponharl! l'uhnlllH'nte
da JIIis,; o O

i

C1,II' ~al'

ao

'
ou (1(l t1l10,
mo. tr:UH"]'

IIllllta

'
corn;';I'111, l11tI'O-

EII!p%, Rang'utl frio (' ('ort'I'Il,lo
011\'01' t'ollsidl'l"<ldu
lllU!1rlo da E l' dição

ri ('O di' \ ida, ~('ndo (Isto
('omO t'lIuff l'ido
cm (ll'ill'lI\ do ('0l

li

1,)\'lmhiqul.
3.' cll\ ('

t'lh
l~

lIlilici;!lo tIo <)\lntlro t' JH'cial (ln ~l'upO do arH J'''I~J'io I I'qlll" (lo _\llllí'idn HtJ 'lO,
fnz(\1l1o p, rt(' da ..t,a LatalÍa cio :L' (1, B, ,\, Pro
1m 1t d
go to ,I 1~)1'j, cm po i~ao cm Pont

1\l,lit; ()
,riU

1'0I'<} II 1',

rau('I),

11,0 ~.:j.,
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du Horn, tomou parto na acção contra o grande l'aid
alemão dõsse dia, tendo de,;ellvolvitlo a maior actividade,
.coragem, e sangue frio, ntacaudó o inimigo com um fogo
viol,ontíssimo,
A sua bataria esteve durante muito tompo
isoltultL e o referido oficial unicamente à testa dela, pois
os rostuntes
oficiais que (ln, mesma faziam pa rtA S0 lho
não podiam roünir em vista do intensissium
fogo do
inimigo, nno teve poi s apoio dos seus camaradas durante
longo tempo em que não {)()flsoguir::un entrur na posição,
sendo õste louvor considerado
como conferido em ordem
de Divisão.
'I'oneute do 2.° gru-po do metrnlhadoras
Josó Correia
de Figu0jl'odo,
já falecido, pela coragem e intC'Jigência
com que se desempenhou
diversas vezes do comando de
patrulhas
de rcconhoeimpnto,
o a valentia (1, que dou
provas durante os bombnrdpaIM\ntos
de 7 a 14- do Agosto
de Ul1 7, fazendo parte do batalhão de infantaria u.? 1~
do Corpo Expedicionário
Português,
como nlforcs, Sl'11(10
êste louvor considerado
como conferido
em ordem de

°

Divi8llo.
Tenente, reformndo,

.José Augusto Corroia do Campos,
por ter comandado
a maior parto das patrulhas c!(I recoulll'cimont{) c combate, <iIW pol a sua unidade, em Frauca,
foram nomeadas,
para cujo serviço se ofereceu,
mostrando muita COl'agom, valor e dedicação, niuda nas situaçõcs mais difíceis, sendo õste louvor considerado como
conferido cm ordem do brigada.
Prunoiro sargento
de ongenharis
em s(,1'''1<,:ona Compnnhia do Moçambique,
'I'rajano Ambrósio da Silva, porque mauifestou
muita corugom (I sangue frio durante o
combate
de 9 de Abril <10 HHS, prostaado-se
voluntàr iameute a seguir para o local onde estava o pllrqll(' da.
.conrpuuhia dobaixo de intouso bombardcumvnto
lm"ando
.consigo alguns condutol'C's, ('ons< guindo, COlIl o H( li eSfOt'ço (\ com risco da própria vida, HtÜ"Ul' grandll quantidudo de material e gado, s('I1(lo êsto louvor ('ousiüNltdo
como conferido:om ordem da :2.& Divisão do Corpo E:xpedieionát'io Português,
Segu n<1o stl.rgento miliciano n. o :340 da 2. n com pall hin.
elo oxtinto 2.° grupo do ('ompunhias do sa(lIhl Luü; _Jfn.ria, porque no dia 0 d0 Ahril d0 1018 coadju\'ou o chl,fe
do !-Wl'vir:o de saúdtl (lo 3.° batulhfto de infan arin nO
Corpo
E.·podicionário
Português,
om Fran(:a, no poeto
de socorros de La Oorgnn, d0SUO as 6 hOrILS llS 1~, sob
S
um intenso bombardeamento,
prostando
os pl'inH'iro
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com a maior rogucoragem excepcio-

Major do regimento de infuntaria n." 10 António Jos
'I'eixeira,
vor ter demonstrudo,
por ocasião da batalha
de 9 do Abril de lD18. em Fruuçn, durunto as 1l0\'O horas que durou o bombard!':lIDl'llto
ao quartel general do
esculão avançado
da 5,n B, .1" muita serenidado,
coragem o sangue frio, despmpcilhundo
COIU prostezu
todos
os serviços
que lhe formu ordenados,
consorvaudo-se
sompro apto ao desompeubo dos seus devores,
Major do batalbão de cicl istas n.? 2 Luís Torcato de
Freitas Garcia porque, om todas as ocasiões em que tornou parte com o batalhão de infuntaria n. o 8, no Corpo
Expedicionário
Português,
orn Frunca, revelou o máximo zõlo, dedicação, cfiriêll('ja, tendo em muitas ocasiões
lllanitl'stado muita coragom e sangue frio, como quando
do bomburdeamcnto
ao hospício em Lova ntio, sendo
êt\~o louvor considerado
como conferido OUl ordem do
brigada,
UapitiLo de cavalaria
do quadro da. arma Abílio Pais
de Ramos,
pela forma brilhunte
como sompre tle doselUpenhou
dos dificílimos c perigosos
serviços a que
n~ exigêneias
da guerra obrigaram pelo o,'telluante ser\>1<:0 dos p08t08
avançados,
disciplina e desint('rés~;(1 pela
própria vida com quo por várias vezes teve de defrontn.r-s<l com o inimigo e inexcedível coragem do que deu
provas.
Tenente
do regimento
<ln infantaria
n. ° 8 Porflrio
Mltlllwl Paiva, pelo zelo (l <lt'dica<:1I.o com <tu", faz('ndo
parte do batnlbão
do infuntnria D,O 20, em Francu, dosOm]lt'UhOll as funçõ '8 de oficial Rubaltprno, sondo sargento ajudaute
o <'_ orcendo o comando d(' um polotão
?lll l.a linha, demonstrando
('oragem nas uc<:Õt.s PIU quo
11lt0f\'cio, ' 1\lldo f~ to 10u,"or considerado
como conferido
em ordPID (ln brigada,
TOnl'nte do Tl\gimento de infuntaria
n,o 24 .J08é Ou~r~l J úuior, porque,
como oh 'or\'l1dor dl~ hatalhão de
l~1tantaria n,O 2, nm 1"ran<:a, tl'ndo 8i(10 dUrítllt(\ a ha.tll·
ln d 9 do Abril do 1!118 ('ncarrl\gndo
do ('~talH'lcc r
a ligaçao ('om a. companhia (lo apoio, portoll-Ro no do;e,lUp('ll 110 d~,·te serviço ('Um va.lor, c:orag Jll o Ranguo
riO, Con '('guindo, do rastu , atravessar a barragem de
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ar tilharia inimiga e cumprir a sua missão, sendo õste
louvor considcrudo
como conferido cm ordem do brigada.
Tenente
do batalhão do caçadores n.? 10 Constantino
da. Coucoição, poni UO, sendo primeiro sargento do rq~i·
monto do infantaria
n. o 11, portou-se no combato de 12
do Março- do 1018, em Fruuca, com corugom o sercni-

dade, rovelundo fIunlidados militares aprcciávoi
no coo
mando do pelotão do flanco osquertlo quo ofcctuou O
contra ataque, repelindo o raid inimigo, sendo êsto louvor considerado
como conferido cm ordem de brigada.
Tenente
do cavalaria, em serviço na guarda nncioual
republicana,
Joaquim José Galhardas,
pela HUa ncçao no
combato do 18 do Agosto do 1915, na chanu da ~[OllgllU,
transmitindo
as ordens do que foi encarregado
('0111 seronidado o valor apesar do III uito exposto ao fogo inimigo.

Alferes miliciano do quudro ospocinl elo hatulhão de
caçadores n.? 2 Mariano Mo roirn, Lopes, pola coragem
e denodo que' mostrou, fazeudo parto do batalhão de infantaria H.O 34, em Franca, durante o combato na noito
do li) para 14 do :M1ll'('0 do HHS, no eomuudo do sou
pelotão quo ocupava IIUla parto <ln Ln linha, consorvando se sempre no sou põsto (1 fazendo o rccouhccimento
e roocupnção
da parto da linha que à sua direita fór a
por momentos invadida por alguns soldados inimigos,
sondo ligl'Í1'II11H'nto ferido, sondo õsto louvor considerado
como conferido cm ordem de brigada.
Alferes, roiormado, Alberto dos Santos Índias, pela
coragem com qno, fnzoudo purto do batnlhão de infuntaria n." 28, C'lU11'l'an,a, BP conduziu orn diversas circunstâncias na L" linha o d\'signlldalllontl\
no comando do
uma putrulha on('tll'l'OWtda de, (1111 ~9 de Dezembro do
1917, proceder à rrpara<:i'lo de (h'fosas <lcpss6ria:, sl'ndo
então Tl'I'ido gravrllwnto,
~wndo f'ste louvor cOllsidenlllo
como ('onf'Ol'i<lo(1m 01'11('11\ dI brigada.
SC'gundo sarg(lOto do hntnlhi'to do Illotralhadol'as
11.° ~
Alberto .10'16 Maria, p('[a forma {'omo ,() conduziu, fazendo parto (lo hatnlh1to de infantaria n.o ~O, 011\ Fn\111':1,
no <lia 0 de Abril, como ('1!(Iftl (h~ uma ll1etrallI:t(lor:t,
ro1tntplIdo S('IIl]>l'O o sC't1p,.s~o,d dis('iplin(l(lo, nho só jl<,!a
sua lUltol'Ítla<lL' dr gl'udll:tdo, COIllO jl('lo OXC'1I1plo,tUlllando
010 próprio a Illl'tralhadul'a I' fa%I'Jl(lo fo~o at{' ![u:bi esgotalJH'uto das l1111ni,(\\'s, Pl'ol<':';(lt)(lo (lo flanco o 11l'IotãO
logo que rocobou ol'tlelll, tondo mosmo t\vt\llc;ndo para ()
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sector contíguo da esquerda já desocupado,
onde foi forido, sendo ôste louvor considerado
como conferido em
ordem de briguda,
St'glludo
snrg-nto n. o 14 da 1.a companhia do batalhão do mctrnlhadoras
u. o~, Joaquim
Ribeiro, porque,
20, om
fazendo
parto do hatnlh o do iufuntaria
11.0
FI'n.11c:a, o endo chefe do uma motrulhadora
no dia 9 de
Abril dt' 1\:)18, tomou conta dela c fez fogo até C]uo um
estilhaço
do granada
lha dvstruíu,
mostrando
st'mpro
durante
o SPU cmprõgo a maior coragem,
8('U([0
êsto
louvor considerado corno conferido cm ordem do brigada.

7. o -

Pnrtarlas

Por portaria de 3 de Fevereiro último:
linistérie da Gu rra - L a Dirrcção Gml-

2. n Reparlição

Exonerado,
pelo pedir, ({0 vogal da comissão de proo vencimentos,
a que 3(\ refere a porturin de 18
do Dezembro
H)~li, puhlicn.la na Ordem do E.ré/·cito
n.O ~.J., ~.'I sério, o major dn infantaria António Gormauo
Guptles Ribeiro do Carvnlho
{I nomeado
pam o substituir o teucnto-cor oucl do euvalaria Carlos Cudoro (Barão
1ll0c_:r1CS

ao

do Cadoro).

Por portaria de 22 de Fevereiro último:
!inislério di Guma - Rrparlição

do G;abinele

,

NOrn(lallos

pelos Ministros
da Guerra
o da Marinha
Pura fazer parte dlt comis: ão a 'lHO se refere o artigo 8.0
do decl'l'to u." l;~:l;17, do li) do Fuvoroiro do corrento
ano, o,' seguintes oficiais:
Contra-almirante
.JÚlio Cralli~.
(len '1':11 Luí ~[anIlPl J\g'o:-tillho Domingues.
COl'tillol de artilharia
Carlos Luís Monteiro.

Por portaria de 5 do corrente m~s :
Irnislrrio da 6u.rra - RI'partição do (labinfle

ni Mandn. O OO\'0rno da lh'públi('tl POl'tllgUC'Sn., pplo UiOstro da nU( na, lounHo o major llvi"dol' Luis da
unha e .\lm

ida, director

do Parquo

do ~[utcl'iul Acro-
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náutico, pela forma como tem dirigido os serviços a eu.
cargo, tornando modelar ôsto estabelecimento
tanto sol>
o pouto de vista técnico como administrativo,
demonstrando assim excepcionais
qualidades profissionais,
muito zõlo o dedicação pelo sorvieo, a par de rurus qualidados do trubulho, contribuindo
desta forma mais uma vez
para o desenvolvimento
e bom nome da Aviação l\lilitar,
descmpechando
assim múltiplos
serviços
considerudos,
excepcionais
e relevantes.

Por portaria áa 7 do corrente mês:
lIiuiblério da Guerra - Rpparlição do Gahinele
Louvado o tenente do infantaria Alfredo da Silva Cardoso pelo zêlo o proficiência que tem oxuhernutomcnte
demonstrado
na apresentação
do vários modelos de pontos metálicas e trabalhos
do fcrtificação <ln sua autoria
o ültimnmente
o do plano em rclõvo da cidado do Santar6m, cm quo provou mais uma voz a sua grandll t"ompetêucía do oficial distinto o sabedor, do grnndl's fuculdudes
de trabalho,
que o distinguem
por nssinnlado merecimento pessoal no impulso dado às sciências
às artes,

Por portaria de 16 do corrente mêa:
Minis'ério da Guma- ta Direttão Geral- 3.& leparliçlo
Nomeado vogal su plen to do Ministério do Interior da
Diroccão
do Montepio dos Sargentos
do 'I'erru e Mur o
primeiro sargento da 1.& companhia
do bntnlhão n.? 1
da gllllru:1 nacional republicana
Paulo Augusto Alenrva
em substiturçãc
do primeiro surgento do 1.0 ('~qunJrão
do regimento
do cavalaria
(la mesma guarda Maurício
António Ratael, que ó exonerado a seu pedido,

Por portarIa de 19 do corrente mês:
Ilinistério da Guerra _La

Dircc~áo Geral- P Reparli~ão

Agrcgatlo
à comissüo nomoada por portaria de 14 de
Outubro de 19:?6, publicada na Ordem do E,rérl'ito n." ~H,
2.& série, de 23 do rl'fol"ido lllê:s o U110, o cnpit110 de infantaria,
da 4.& Ropnrtil.;D.o da 1.a Dirl'c~ão O ·ral do Minii:itório aa Guerra, Jorónimo José Nunos da Glória.
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Por portaria de 22 do corrente mês:
lini lério da Glma - L& Dirf(~á. GfraJ - P R~parlitão
Oonsiderados
importantes
e ext aordinários
os serviços prestados pelo major do serviço de administrucão militar Domingos do Sousa, como chefe dos sorviços administrativos
do Grande Quartel General das fôrças aquartoladas
em Sucavóm,
pelos quais já foi louvado por
ortaria de 30 de Setembro último.

Por portarias de 23 ~o cOl'1'&Iltemês:

.

liGi,úriG da

'1IfIITl- a

rt~ãD'8

Guiltú

Louvado
o coronel de infantaria
Numa Pompílio da
ilva pela forma brilhante
quo imprimiu u, sua conferência pública sobro Reqeneruçãa Social, dando assim
znals uma vez manife tas .provas
de oficial ilustrado e

sabedor.
Louvado
o tl n nt -coronel do corpo do estado
ior
Joaquim cios. autos Corroia pelas manifesta" pr v' s de
aptidão 0 elevada compotõncia
que douioustrou na missão
e
tudo que r alizou na "1(Ç4, produzindo
com o sou
relntório um trabalho <1 muito mérito e um importante
viço prestado à C:lU a da in trução,

'Por portarias

ao 26 de corrente

'"11 ttnt
. Nom ado

mês:

Cilltrra-i. Di

ãe Gml- !,aleptrtlçit

presid

nt da comi .11.0 encarregada
do 06e inválidos de guerra a que se refere
ti. portaria
<1<, lG de Ahril ri H)~6 o coronel, nu, situação de reserva.
I~~llg('llio 'ado
Mnrd ,1 Ferreira,
om
sul!. titu'i<;ilo do falecido general.José
Augusto Simas Machado.

'{]lgO <lo mutilados

Prom(wido 1\ a, pirunto n oficial médico miliciano, nos
tcrmo. ela ulíucn (I) do artigo 1.0 da 1 i n." 71U, <lu 22
d A frOtlto de. l!Jl7, o ol<lado Fl'finci. co onr: h' s Fa-

,gulho,

lI.O

74- da 3. companhia

d saúd~.
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Promovido
a alferes equiparado
para a Sociedade da
Cruz Vermelha o primeiro
sargunto
de maqueiros
António POI'l\S Júnior, nos termos do § único do artigo 20.0
do regulamento
da mesma Sociedade.

lIinistério da Guerra - 3. a Dimção Geral- 5. a Rfparllçào
Louvado
O major
do infantaria
Paulo Tomó Mondes,
director da Escola Contral <1(' Sargentos,
pola muita in-

teligência,

critério,

e dirigiu
Águeda,

zõlo o dedicação

C01ll qUl'

organizou

a mudança
demonstrando

da citada escola de Mafra para
excenciounis
qualidades
de trabalho (\ compotõncin, tendo sempre cm at nção a má: irna
economia nas dosposas, do que resultou grande benefício
para a Fnzondu Nacional.
Louvado

o tenente

de artilharia

Pereira, professor da Escoln Central
inteligência"
dod icação c proficiência

Artur

José 'I'aveirn

do Sargentos, pela
com q uo aux ii iuu e

dirigiu orn Aguvdu a mudança da citada escola <ln Mnfra
para aquela vila, demonstrando
óptimas qualidade
do

trabalho

o zõlo.

Louvado
engenharia

o capitão do quadro auxiliar
Josó I,'prnarulp::! de Carvalho

dos serviços

do

pclu III uita inteligência, dedicação n zõlo com qUlI dirigiu as obrus do
adaptação
do quarto] do oxtinto 3.0 batalhão
(lo r('gimento do infuntnria n.? ~8, twde <la EKcola
ontrul de
n.s au las dos 1.0 o 2.0 unos
o sou início nas datas ~nlH riormente dl'Íl'rrninada
, do <IU(' !'('sultou :lprcl'Íú\,(,l «'OllOlIIia
para a Faz('ntla Na('ional, d(,llloll~trandú assim óptimas
qualidades
do tl'auttlho o CO'11pl'tôlll'Ía.
Sargentos.
cousoguiudo
daquela Escoln tivessom

qHO

8. o - Por determlnaçio do Govêrno da República:
Ministério da Guerra - f.& Dirrr~1io
Geral- ta Rrparti~ão
Capitão
l\hlbciro.

do rt\gimento

d' infantaria

n.O~)

..

\l'tUI' Garcia
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Ministério da Guerra - 2.1l Direcção Geral- 5. a Repartição
:Major do serviço do administração
de trem n.? 4, João Sebastião Ramos.

Ministério da Guerra - 3.

a

militar,

do grupo

Direcção Geral

Primeiro sub-chefe do estado maior do exército, o coronel do corpo do estado maior, sub-director
dos serviços do exército, Alfredo Mcndos Magalhãos Ramalho.
Coronel
Conceição

2.' Repartição
do corpo do e rtndo maior
~IascDl'cnhas.

Capitão do quadro
Mncio Deslandes.

José

6.' Repartição
da arma de cavalaria

Esteves

da

Manuel

Ve-

Arquivo Histórico Militar
. Capitão d infantaria,
supranumerário,
Manuel Má)rImo Lopes e ílva Barro", ficando exonerado de adjunto
da direcção da arma de infantaria.
Inspector superior da administração do exército
Chofo da secretaria, o major d infantaria,
do quadro
da arma, João José Augusto do Barro '.
Conselho de Recursos
Ajudante do vogal, general João Júlio do' Reis e Silva,
capiti'J.o li infantaria,
adido ao quadro, Augusto de
ou. a ~[\doiro,'.

S

Govérno Militar de Lisboa
:2.' Hepnrtlção

II T?non te miliciano do r ~illlon to de artilharia
arla. de "ou ..a, pelo pedir.
t

n. o

6 J osé

Govêrno Militar da Madeira
. hofo da. . ecretaria,
o major do regimento do infunarla n.O 2:~ Vus 'o ri .piniuno da Silva.
Direoção da arma de infantaria

d ~olajor dr infantaria,
m dispcnibilídado,
U 'ullhn Júnior,
pelo pedir.

irlaco JO'6
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Quadro da arma de infantaria
Coronóis do regimento de infantaria
11.0 12 Hormenegildo Valdomiro Teixeira de Magalhães e do regimento
de infantaria n.? Hi Jerónimo Osório de Castro.
Tenente-coronel
do regimento
de infantaria
n. ° 16
Gregório Nunes Geraldes.
Majores. do regimento
de infantaria n.? 16 Mário Constantino Oom do Vale e Manuel V alente.
Capitães
do regimento
do infantaria n.? () Casimiro
Alberto
Coelho dos Santos e <lo l'l'gimento 00 infantaria
n.? 18 Jaime Rodolfo Novais (> Silva, sendo ê8t0 pelo
pedir.
Tenentes
do regimento
de icfuntaria 11.° 20, adido ao
quadro, António N azaró Cauiolino do Sousa Salvador o
do batalhão de metralhadoras
n. o 1 António Almeida
Abrantes.
Regimento de infantaria n.' 15

'I'enentes, do quadro
Josó Bernardo

Mimoso

da arma,
Corroia.

Jorge

Regimento de infantaria

César

Baptista

e

n.' 10

Tenentes do serviço de admiuistrução
militar, do grupo
de trem H.O 3, Ernostc Gustavo Arruda, o chefe de música do batalhão
de caçadores n. o 11 Ilenríq uo Lopes.
Regimento de infanta.ria n.O 18
Capitão,
adido ao quadro, do regimento de infantaria
n." 10 António Augusto de Carvalho.
Batalhão de caQad.ores n.· 2
Alferes do extinto regimento do infantaria
nuel Machado.

n,° 15 Ma-

Batalhão de caçadores n.s 3
Alferes do extinto regimento
do infantaria
11.° 10 António Maria Muciol e adidos ao quadro Anzusto C{'RtU·
Antuucs
<lo Sousa Dias, Joaquim Botelho, Alvaro Jos6
de Carvalho
e Álvaro Henrique Antunes.
Batalhão de caçadores n.' 4
Capitão módico miliciano do quadro especial, elo extinto 7.° grupo de companhias
do admiuistracão
militar,
Manuel Joaquim Ruivo da Fousoca, por motivo diseipli-

nar.
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Bata.lhão de caçadorea n.· 6
Ton nto do batalhão
de caçadores n. ° 10 António
Trindade.
Batalhão de caçadores n." 8
miliciano do <J uadro da arma, António
Limpo do Lacerda,
pelo pedir.

Tenente
Correia

da

Pedro

Depósito do batalhão de caçadores n.· {}
Comnndante,
o tenente- coronel do distrito de recrutamento o reserva n. ° 3 José Cesário da Silva.
Mujor, supvanumerário,
do r gimento de infantaria
n." 8 Joaquim Peixoto Martins Mendes Norton.
Capitães do regimento <iII infantaria n.? 8 A:borto Carlos do .\..1 meida Fruxão, Júlio Augusto Valadarcs TOrres,
José Gonçalves da Silva o J(.ào Nunes SequI'ir"
(\ chefe
do ruúsi ~a do regimento de infantaria n.? 8 Jacinto Joaquim Fig-ueiras.
TI'IHlntC's: do r gim nto de infantaria
n.? 8 Jos6 Bapti ta Vilun Porr ira, Joaquim José da Costa, António Cust6dio Goncalv
.Iont iro, Firmino Caetano Gomes, Vil'.
gíuio ~IallUPl Mousiuho Braga, António de Oliveira, l\Ianuul OOI1(::\I\'(,s da ilva ; (lo quadro da arma Eduardo
.A ugusto B('lo Pacheco : do q uadro auxiliar dos serviços
do artilhnrin Manu«] J oaquim Silvn Miranda ; milieianos:
do l"(.~illl('Ilto do infantaria n. o 8 Eduíno Ramos o Frlipe
Gom H loncalve, e do quadro especial do mesmo regimonto Alberto Cândido Rebõlo Branco .
.A lfr-res do rogimonto ,10 infantaria n.? 8 J osé Guilherme Pach
o e Luís Ferreira.
Batalhão de metralhadoras n.O 3
iapitão
o extinto batalhão
de metralhadoras
n. o 2
Armando Zaid da I'OIlR rca o Alrn ida,
'I'ononto do 801'\'i<:0 de administr-ação
militar, do grupo
de trem n.? 1, .\ut6nio Lindorf"o Hiboiro Borgci:! de Castro , \ abra Albuquerqu
.
1.. lnspooçno de artilharia.
pit, O do quadro 1\11. i1il~l' dos erviços do artilharia,
no quadro, •Torb rto da ilV:l Quoiroz, p lo p liir.
<

3,· Inspecção do artilharia.
npit: o do fl,~irlJ uto do artilharia
n.O 3 Lino Dias
Vnh'nte, [l lo p dir.
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Quadro da arma de artilharia.
Coronel do regimento
de artilharia
D.O 2 Coriolano
Vítor Salgado de Andradeo
o
Regimonto de artilharia n. o 1
Tenente dó artilharia,
cm disponibilidade,
António Rodrigues Janeiro Borges, pelo pedir.
Alferes
do regimento
de artilharia
Doo 5 Aloxnndro
Alberto do Serpa Pinto Moreira, por motivo disciplinar.
Regimento de artilharia n.O2
Alferes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
do regimento
de cavalaria
n.? 10, António Luis, pelo
pedir.
Regimento de artilharia n.· 3
Tenentes
do grupo do artilharia
a cavalo Joaquim de
Almeida Baltasar e picador do mesmo grupo J osó Serra,

pelo pedir.
20° batalhão de artilharia de costa
do rogimonto
de artilharia.
n. o G Luís Gonzaga Brossano Leite Porry do Sousa Gomes, pelo pedir.
Capitão

Grupo de artilhada a cavalo n.s 1
Comandante,
O major
do grupo do artilharia
n. o 24
António Carlos Cortês.
Cal,it:ll's do r gimento de artilharia
n.? 5 Vcrfssimo
Josó da Silva o Costa, por motivo disciplinar,
o miliciano
do extinto grupo
do artilharia
a cavalo António da Puriflcação Ferreira.
Toncntos
do oxtinto grupo do artilharia
a cavalo Alfredo da Silva Barreto de Carvalho c Augusto Picão da
Silva Telo.
Alferes <10 quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
adidos ao quadro, Manuel do Matos o Artur Josó Fernandes.
Grupo de artilharia a cavalo n.s 2
Capitãoe : <10 rrgi monto <1(1 ar til haria n. ° 3 J 0~6 Carvalho l~Hpírito Santo, miliciano
do quadro especial (lo
extinto
grupo do artilharia
a cavalo Albano Ribeiro
Coelho e do quadro auxiliar dos S0rYiÇOR do artilharia
do rl\gim<,nto elo artilharia
n o 3 Júlio Inácio Vieira,
polo pedirem.
'I'oncntcs : Romeu COIT<,ia Cunha NeYC's . João Lopes
da Fonseca
Guodos, Joaquim Emílio Vieira Cainacho,
Manuel Veloso e João do Sousa Peixoto; do quadro au-
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xiliar elos serviços de artilharia
José Luís Ferraz e ManU01 Duarte
de Almeida e picador Manuel elos Reis
Üarrloso, todos 00 regi monto do artilharia n.? 3, pelo
pedirem.
Grupo de artilharia de montanha n.O1
Major módico do regimento do infantaria n." 3 António
Gonws da Silva Ramos.
'I'encnto (lo quadro auxiliar dos servícos do nrtilharia,
do grupo do trem n." 1, Adriano Teixeira Correia, pelo
pedir.
Grupo de artilharia n.s 24
Major de artilharia,
com o curso do estado maior, no
quadro da arma, Fernando
Falcão Pacheco Mona.
Grupo de trem n." 3

<lo quadro auxiliar aos serviços do artilharia,
do l'q~illl('IltO 11(' cavalaria n." G, Gilberto Maria do CarAlferes

valho, pelo pedir.
L" brigada do cavalaria

Ajudauto

<lo campo do comnn dunte, O tenente <lo regimc'nto de cavalnria n." 1 Santiago Ponce 110 Castro.
Escola Prática de Cavalaria
Tenente veterinário
do depósito do romouta
nLões Alvaro Henrique da , ilvn, 1ll'10 pedir.

O

gara-

Quadro da arma de cavalaria
'Uajor do regimento
de cavalaria
n." G ...Teodorico
Ferl'pil':l. dos Santos.
Cn pitães, ndi.los ao quadro, do regimento (lo cavulnria
n.? 2 João de Albuquerque ; 110regimento !l(' envnln ria

n:o ;-) António EIIlHlT!lo dI' Olivoiru
bllidnd(\ Vital dos RI'is Barbosa.

Matu, o em disponi-

'l'l'norltps:
do l't'gillH'nto do cuvaluria 11.° ~ Joaquim
António Bornnr.Iino
c do r('ginH'nto do cuvalaria n." 8
José. Iartins Lopes Ribeiro, sendo 08t, ]1('10 pedir.
Regimonto de envalaria n,O 4
Capitão. 110 quadl'o (Ia arma, Adriano Oareês
C aldns, pelo 1)('<1ir.

Pcrpira

Re,.:imento de oavalaria. n." 5
. Cnpitilo ml'di('() miliciano
do qundrll ('81)(\('ia1, do ox~nto 2,° gl'lIpO (Ia companhia.'
d' saúd,', .JÚlio Coutinho
e ~ou fi Refóio::;.
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Regimen1;o de cavalana D.O7
Oapitlto de cavalaria,
<lo quadro de oomissõos, Armando Irlulino da Cruz Mesquita, para os fins indicados
nos artigo>! 9.° e 10.° do decreto n.? 12:162, de 21 do
Agosto do ano findo.
'l\'IH'IlÜ'S: du regimento
de cavalaria n." 2 Antero
Fornarulos
o veterinário da Escola Prática de Cavalaria,
Mário Augusto da Costa.
Regimento de cavalaria n.O8
Comandante
interino,
o tenente-coronel
Carlos Baptista (Ioncalves Guimarães.
Segundo
comandante,
o major António Pereira
da
Cunha L' Costa.
Tononto do regimento
do cavalaria
n, ° 7, Rafael S6rsrio Vieira, polo pedir.
Inspecção das tropas de pioneiros

Iuspcctor interino, o coronel de engenharia,
do extinto re~ill1(1nto de sapadores mineiros n.? 1, João Baptista de Almeida Arez.
Escola Prática. de Engenharia
Comandante,
o coronel do rogunento de sapadores
mineiros li.() 2 Luís 'I'oixoirn Beltrão.
Cupirüo <113 engenharia,
do serviço de propriedades
e
obras militares da 2. a rogiào, Joaquim Mondes Moreira.
Quadro da arma de engenharia
de automobilistas
José Fernandes

"Major do batalhão
de Barros Júnior.

Batalhão de a.utomobilistas
Oapitão do extinto l'Pgilllonto do sapadores
mineiros
n." 1 i\lúl'io (los Santos Sobral.
Alfpn's
do mesmo reguuonto Manuel
Quirino
Pacheco de Sousa.
Briga.da n. ° 3 de oaminhos de ferro
médico .rniliciuuo do reserva
do distrito
Tecrlltall\rnto
e reserva n. ° 5 Adriano Ferreira
Carvalho.

Capitão

(1~
do

Esqua.drilha. de aviação de treino e depósito
Onpilão da aeronáutica,
da esquadrilha
n." 1 d caça,
-Colcstino Pais Ramos.
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4." companhia de sande
Tenente
do quadro
auxiliar
do serviço de saúde do
extinto 3,° grupo de companhias
Mário Enes Ramos,
por motivo disciplinar.
5." companhia de saúde
Capitães t módicos milicianos do oxtinto 1.0 grupo decompanhias
do saúde Alberto da Cone ição Ferreira,
Eug~nio Mac Bri do Fernandes,
Jaime Zuzarte Cortesão,
Fruucisco Pulido Valente, Josó Joaquim Pereira Pontes
e Armando Borges de Alrueida, e do quadro auxiliar dos
servioos de saúde, do Hospital Militar de Belém, José
Augusto da ~ü\'a Eunheirão,
pelo pedir,
'I'enentos : médicos milicianos do extinto 1. ° grupo de
companhias
de saúde, Gabór Putkocryv-Femaudo
da
Coucei(:ào Fonseca,
Pedro Geruldes
Cardoso, Raúl de
Oliveil'n, Feijão, António ~1nria Pereira Varela, Isaac Salomão Levy, Teodomil'o Almeida do Carvalho, Joaquim
Sabido Costa, ~Jrmindo Au~usto Alvarez, Luís António
GUl'rrpiro Júnior, João Abr-I do Freitas,
Aníbal José
Maria. Godinho, Aires do Sacr-amento Meneses, Rui Garcia Mur quos de Carvalho r Ahel Alcântara Alves Valadm'PR, c do quadro dos módicos auxiliares António Potier
Go(linho,
, Alteres médico miliciano do extinto 1.0 grupo do companhias de saúde, Manuel António Soeiro de Almeida.

Hospital militar auxflar de Belém
T0JHmtc do quadro nu: .i] iur do serviço de saúde, da
5,n companhia, José do N aseirnento Santareno, pelo pedir.
Direcção do ~erviço de Admíníatraçâo Militar
3.· Repartição
Ch('[o, O coronel do scrvieo do administracão
militar
da 5,n inspecçüo, João do Azevedo Zuzarte Pinto Prado.
5,. Inspecção de admini!'ltração militar
Inspector,
o tenente-coronel
do serviço de administrada 2,8 Direcção Geral da
çil.? militar, da 5.a Roparticüo
Mllli~t('l'io da Guerra, l~duaJ'(lo Au~usto Cortês.
uh ins poctor , o mujo!' do mesmo serviço, do grupo>
de trem n.? 3, Francisco
1;\'l'IwIHles dos AidoH,

E~cola Pratica de Administração Militar
Ca]l!tão (10 s0rvi<:o de u(lministra.ção militar, (la f>.n RepUl'li<.:ão da 2," DiJ'(!cl"'ào Geral uo :\linistéri.o da Ou l'I'a,.
António da Silva Simões.

I
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Quadro dos oficiais do serviço de administração militar
T('llcute do serviço do administração
militar, da 3.11.
companhia,
Joaquim do Melo Póvoa.
Distrito de reorutamento e reserva n.· 4

Sub chefe,

o major

do batalhão

de caçadores

n. o 4

J osó J onq tlim Pacheco.
Distrito de recrutamento e reserva n.s 9
Capitão, adido ao quudro,
n." 6 Gcmoninno Saraivu.

do rogimento

de infantaria

Arsenal ~o Exéroito
Capitão de artilharia,
om disponibilidade,
David Call10r.
Parque Automóvel Militar
Toncnto
ção Geral

artilharia,
do Ministério
res Ferreira da Cunha.
(10

Francisco

da 4. n Ruparticüo da 4.3 Direcda Guerra, João Carlos 'I'ava-

Carreira de tiro de Espinho
Exonerado

do director,

suprunumerúrio,
Director,

n.?

Ô

o tenente

coronel

Manuel da Cunha Paredes

o tononte-coronel

do regimento

do infantaria,
Júnior.
d infantaria

.J 086 Luis Lobo da Costa.

oa

Oapitães do quadro
arma de infantaria Dúlio da
Silva -;\f1tl'quC's, Josó António 'I'oixoirn Saavodrn e Rnúl
Eugrnio Machado 'I'avaros do Vasconcelos.
'1'(1!l(' 11 to elo q uadro
da arma do infantaria J oaquim
Cardoso do Moura Bossa.
Agênoia militar

Capitão <10 quadro <lo rOHCI'Va Francisco Rodrigues
Limão.
'I'oiu-nto miliciano <lo infantarin,
<lo quadro especial,
da Direcção aos Serviços <lo Estatfstica o Estado Chi! (lo
Corpo Expedicionário
Português, Mauuel Augusto Mnrtios.
(Invorruulor,
Curlos 'I'avurcs.

O

Forte do Guinoho
coronel, na situação

de

1'0

serva, João

2.' ,'él'ie
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Júri para avaliar as provas espeoiais de apt.í dão pa.ra o
p6sto de major dos oapitães das diversas armas, no corrente ano.

Exoprrll.do de vogal permanente
o coronel de cavalaria Domingos A ugusto Alves da Costa e Oliveira.
Vogal permanente,
o coronel do cavalaria
Eduardo
Augusto Lopes Valadas.

0.° -llinislério

da Guerra-

Rrparlição do Gabinele

a) Declara-se quc, pela Sociedade Portuguesa da Cruz
Vermelha, foram agraciados
com a medalha do dedicação da mesma
ocicdade os seguintes oficiais e praça:
Capitão médico miliciano António de Almeida Garrett.
d 'l'e1wnte do serviço do administrnção
militar J OSÓ Alvo
e Sá Nogueira àIelo Rodrigues Pinto Balsemão.
Alfl'res miliciano do reserva de engenharia Luís GonÇalves da Costa Novais.
t Segu!l(lo sargento equiparado da Cruz Vermelha PorUgu<,su.Arnaldo Pereira da Silva.
V b) Drclara·se que, pela Sociedade Portuguesa da Cruz
601:Inl'l~a, foi. agraciado com 11 Cruz Comomorntiva
do
r . anl\'CrstÍno da fundação da mesma Sociedade ocoonpl <lo q uadro de reserva Alberto de Laura Moreira,
qUe é autorizado
11 fazer uso das rospectlves insígnias.

10.

°-

Jlinislério da Guerra- I.a Dimção Geral-

f.' Rtparlição

ci ~eclara._ e que o oflciais adidos ao quadro dos ofirl'al~ do Sl'cretaria(lo militar por decreto (lo 26 <lo corar~' o são inscritos pela sezuiute ordem, nos termos do
de
188.° do decreto n.? :3:919, d 28 do li\ voreiro
dto.' 18, até Ihcs pertencer 11 entradn no referido qun~h: eHteT}Oute.Jo~é LI1(s dos Santos Romi'Lo, capitão José
O:tn COrt'('Iia e Silvu o ten I1t(· António Josó <la esta
vaUI[los: ~lvllro Marit1 Pereira, Rodrigo j\ ugusto Carllio I} .J~lJllor, António Joaquim Cãnrlido Ii'orroirn, Antótela: Use Per('ira Pinto ti ~fa..:e(lo o Luís de Lima Cas-

13

ORDEM DO EXÉRCITO

234

11.') -

N.o 3

2.' Série

Miui~lério da Guerra -- i.a Direcção Geral- P Repartição

a) 'I'ranscrove-se
a portaria da Presidõucia
do Minisde 14 de Setembro de 1H:W, inscrta DO Diário do
Goiêrno n. J 219, 2.:J. sério, de 17 do mesmo mês ó ano:

tério,

Tendo visitado a guarnicão militar da prn<;n. de Elvas
e o posto flscal do Caia, pOSTO oudo ültimamonto
furam
concluídas as obras do reconstrução,
dirigidas (' I 0\':1<1 as
fi efeito
com superior
êxito pelo tenente do infantaria
Alberto
da Cruz Severo Ferreira,
comaudanto
da soeção fiscal do Elvas: louvo o rr-forido oficial poln dp.(licação, competência
o zõlo demoustrados
na rccoustrução
do põsto fiscal do Oaia, provando assim possuir excl'pclonais qualidudes
de orientudor
dos seus suhordiuudos
o administrador
dos dinheiros
do Estado, muito coutribuindo com o alto oxcrn plo q 11(\ acaba do dar para o boro
nomo do oxórcito o da corporação a que pertence.
b) Dcolura-so
que fica som efeito a parte da detorminação inserta na Ordem do E.l'ército n.? 2, :?a sério, do
corrente
ano, quo colocou como sub-chefe do distrito do
rocrutatnmonto
o reserva
n." 4. o capitão- do infantaria,
adjunto do mesmo distrito, Miguel Tnvaros Blauco.
c) Doclurn se que deve SlW considerado
corno «xonerado (10 secretário
do Prestdio Militar pola O,·r/U)!· do
Exército n." :J, 2.a série, do corrente ano, o alferes, 1'0·
formado, Joaquim do Nascimento e Silva.
I

d) neellll'U-Se
que, por de!o1paeho do 7 dó corronta
ml'\s, foi o capitão de nrtilhal'ia, JJ:t gSl'ola MiJit:lr. Alo'
xandro Gomos Corroia. 1,0<11, autorizado
a 11SHr o IlOlllO
do Ah'xandro
Gomos elo Lt'IllOs Corrria 1.('al, deYt·n.!O,
portanto,
o Ulosmo, oficial BpI' inscrito nos l'csp<,ctivos
registos com Qste nomo.
quo a data do nascimC'uto elo h'nenlo
do artilharia
José S0bu.stiito dl~ Sousa Oh aves (, tI :!:l
de Setemhl'o do 1893 o n1to do 2:3 do Dl'zl'mhl'o (lo
mesmo auo, o quc doyorá ser rectificado nos rcspccti\-os
regist.)s.

e)

/')

dir,

])p{'llll'll-se

l)relarn-so
11

quo

lIÜO

d(;torll1iua~fto iusorta

de\'o
lll\

consi(lcrada,
pplo POi
Ol'(lem do E.rél'cito n'''1

SOl'

I

2.· Rério

ORDEM DO EXÉRCITO

H.o 3

235

série, do corrente ano, que colocou na Escola Prábca do Artilharia
o tenente miliciano do regimento de
artilharia n. o 8 Amadeu Beltrão Ferreira Viana.

~. n

g) Declara-se
que os coronéis de artilharia,
supranuInenírios, Anibal Fernandes
da Costa Pinto o Coriolano
Vítor Salgado (lo Andrade chegaram à sua altura para
entrar
no respectivo quadro respectivamente
cm 16 de
-Outubro e 6 de Novembro do ano fiudo .

. h) Declara-se
que não deve 8('1' considerada
pelo pedIr a determinação inserta na Ordem do Exército n, o 1,
~.a sério, do corrente
:lUO, que colocou no grupo de artllbarin, do montanha
n.? 2 o tenente miliciauo do artilharia Rodrigo Augusto de Carvalho Júnior .

.i!

Dcclnra-se
que a promoções
dos alferes médicos
llllllCia!los António Júlio de Almoida de Assis Brito e
~orculano ReMlo Rocha, publicadas na Ordem do ExérCIto n. o 2, 2.' série, do corronto ano, foram nos termos
~o artigo 10.0 do regulamento
da lei n.? 1:466, do 25 de
anuÍro de 1\)24.
)) Declara-se
quo 01'1\ soldado o não aspirunto a ofiJla~ médico miliciano o alferes médico miliciano António
úho <ln Almeida de Assis Brito, promovido
11 õsto põsto
Pela Ordem do Exército n, o 2, 2. a série, do corrente

~Ilo.

t ~) Declara-s
quo, em virtude de resolução do :\finis~rlo das Colónias, os capitães do serviço do administralo militar podem ir servir nas colónias no posto imo(]lltto, HORtermos do decrr to do 1.4 de N ovembro de 1901,
(,):\'011<10 IlS suas declarações
dar entrada na 1.:1 Repartiat o da Dirrc~, o do
crviço de Administrncão
Militar
a é o dia 10 d Outubro ti cada. ano, dI hurmonia com
~dNer~~inu'ão
~.a da Ordem. do Exército n.? 5, l.a séd ' do 2.~ do Maio d~ 192-1. No corrente ano as mosmas
eclnrn~õrs (levem dar
ntrada na referida repartição
até 30 do Junho.

grl) Declara·se

quo forum manda.dos

prestar

servi~o

no

"i u{>Qdo trolll n. ° 3: como comnndantt>, o major do serli~ob dll II<lmini 'trft<;lto militar, ('m ditiponihiJidado, José
ar o ''a" um .10 o o tcnontn (Io mesmo 'orVl~o
. e na mcsmu.
situ
açl\o J osó Mnldonado

lIortu

do Val .

23G
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m) Doclara-sc

que os tcneutos

2.' S '·rie

N. o 3

elo serviço de adminis-

tração militar Alfredo C{IRar de Brito, António Vaz de
Almeida e Francisco Dias Bernardo, que chogurnru à sua

altura para entrar no respectivo quadro pela Ordem do
Exército n.? ·2, 2.a súrie, 00 corrente ano, estavam na
situação do disponibilidado.

n) Doclaru-se qU(I, por tor sido entregue em tempo
competente a rospoctivu doclurução, ó iucluí.lo na lista
de oficiais do serviço do administração militar oferecidos
pora servir nas colónias no pôsto imediato, nos termos
do decreto do 14 do N ovem 1) 1'0 do HJOl, no ano do Hl2i,
o tenente Manuel J osé do Mendonça Pereira.
o) Declara-se que chegaram à sua altura
no respectivo
quadro o coronel do serviço

para

entrar

do administração militar, da [).I' Inspoccão , João de Az\'\'('do Zuzarte Pinto Prado c o tenente do mesmo serviço, (lUl
disponibilidudc,
José Maldouado Horta do Vale,
p) Yoncimontos que, nos termos da loi n. o 1:GG8, ao 9
de Setembro de 1024, competem aos oficiais (\111 Rl'gui<la
nomeados, trunsforidos para u situação do reserva :
Pela
ano:

Ordem do Exército

n. o 3, 2.11 série, 00 corrente

Coronel do infantaria
Ail'l'8 Luís ele Castro, 511:52:3,
sendo: prn são <lo l'CSeI'YH, :3:21i:S70; O, H por cento, :!B·q(i;
lei n. o H88, )3;)1)05 j ll'i n. o 1 :3H:!, 12(\:505 j do vcncimcntv
total 02,588 são pelo Miuistériorlns
Colóuins, sondo S.
'I'omé a última colónia cm <lUl' serviu, c 418::~4pelo :'Ifinistório da Guorra.
'I'om dois nurnentos do 10 por conto RObro o sõldo.
Coronol d(' infantaria Artur ~raJ'qn('~ Seqiu-iru, 4 0;09,
sonrlo : 1)('nsf1oele ]'eRCI'\'I1, :?nl·~(\O: 0.14 por e011to, f>:3·)-!i;
lei D.O R8H, ;3..t;S50; lpi 11.° l:H:t~, 11(JtS42; do \'('!l('iJl]('l1to
total 20;)·\02 slto pelo '!\fini t('rio das Colóllins. Ht'11 1o ~
11111ia a última colónia cm qllO Sl'J'yiu, B :!H-Mü7 P .10 :\11nist<~rio da 011l'I'1'a.
'l\"flI um aUTIlcnto do 10 ]lO]' ('(lllto snhrc o snldo.
eH]li tão d(' iI1fatl taria CII stód io A II t{1II io )1 arq ti (''I , i1:2:h~(i!,
srnc1o: 1l(llIsão <ln I'nSrI'VH,
1H7 ~f)O; 0.1-1- (lor c'nto,:H
(l,):
llli n.o H, R. :.?B~-I-;); l(·j 11.° 1::3:32, (i:);ü7j elo Wtlt:ilJlC'lIto
total GltSGO são ]lclo l\li!listl~rjo dl\~ ColóniaH, !5{'lldo )10'
1
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~.====================================~
ça.lll!lique

fi

última colónia cm qne serviu,

e 2G~D07 pelo

MlIllstério da Guerr a.
Tem um aumento do 10 por cento

sobre o sõldo,
CapilriO de infantaria Heuriquo Ribeiro, H)8,s~m,sondo :
})ehRi'lo do reserva,
187 li '10; 0,1-1 por cento, 5~[)1; lei
n.s 888, 1603; lei n.? l::nJ, H.~HI).
Tem um aumento do 10 por cento sôbro o sõldo.
Pola presente

Ordem

do

Etcército :

Capiti'lo

de cavalaria António Novo, 380;)62, sondo:
20(F2;)j 0,1-1 por cento, i3.t·SG:>jleis
n,Os 688 e 1:3B2, 130·~72; do vencimento
total 40555
~~~ pelo Ministério
das Colóuias c 331607 pelo Minisde 10 por conto sôborlo da Guerra. Tem um aumento
ro o sOldo.

Pensào elo reserva,

1)) Y encimonto
~ret,o D.O 12:018,

que, nos termos do artigo 5.0 do dedo 2 do Agosto do Hl2G, compete ao
/Pltito
<lo serviço
dll udurinistrução
militar Armando
p olé do Sorpn Rosa, que passou il situação <lo reforma
ar:-a. Ordem do E.ré/'('ifo
n." ro, 2.a série, <lo mesmo
ou
81,)33, sondo : 2 .i(j pelo ';\linistÓrÍo das
olónias
687 pelo Ministórlo da Guerra.

78:.

cr~{ V oncimC'nto qur, nos t0J'IOOS do artigo 12.0 do de5:570, de 10.de Jlaio do, ~019, :oml~o.te ao te~l (Coronel
do serviço ele n dtuinistrução
militar José
à n~qll(lS, que, pela presente Ordem do R.r'ér('/fe, passou
ni:~~II:tÇão do reserva: ~):?l:m. sendo : l2i,S38 polo Mirit. 'riO das Colónias o 30:3;545 pelo Ministério da O uer11e~tO,_l~.O

cr:? V ()llcim0nto quc, nos t<'rmos do artigo 12.0 elo de!J.f>ntO11.': f>:;)70, c!0 lO dt ~rlli{J (1111010, colU[ll'h'l ao toqU'l]ll lUiliciano do ~or"iço tl( adlllini~tra<:ão
militar, do
'1 , ~6rglo
'"
'T • o"'{\ Ji l'l'lHUl( I \'s ,"l'1Ta,
CJ
O"rl, ( J'{J e . ]W('lll
CJ 110 po 1a
lIeIJ;:~1 rio R.7'ército n.o :!. :?:' ~l'I'ic, do corronto ano, foi
<Ido do. 1"i<:o: ;) rS:~;j,
t) VI' '
11,0 l'O'I~cllnonto

qUI', no t('rmos do artigo B4.o da loi
do s;. .' ,:l, <1(1 28 elo Ago.to ti 1020 comjl0tn 110 cnpitilo
Jltl\to li~I<:O de administrac;l'lo militar Dario dI' Carvalho
separ' 1"1110 , fino ])(lla pr ~ 'llto Orelem do E,ré,.dto, foi
.llO do 'orYÍt;o:
~)n-.
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tt) Rectificados
se publicam os vencimentos a que, noS
termos
da. lei n. ° l:üG8, de \) do Setembro de lU:!.!,
têm direito os oficiais nu, situação d es rva til ~I'gllid/}
nomeados,
m substitut ão dos que lhe fOI am arbitrados
pela Ordem do Exército n.? 1, 2.11 séri , do corrente
ano:

Coronel Henrique Riboiro do Almeida, 600,531, .ondo;
ponsão de reserva,
32Gb 70; 0,14 por cento, ntSf> 1; lei
n, ° ~88, 40602; lei n, o 1 ::3:32, lGOó08;
do venci mo Ilto
total 28%20
são pelo Ministério
das Colóni 8, i'l'lldo
Moçambique
a última l)J'ovincia em qu S rviu, e 311t>11
pelo Ministério da Guerra.
'rem dois aumentos
de 10
por conto sobr o sõldo.
Coronel João Ah'm; Peixoto Júnior, 4071. 71, Rendo;
pensão
de reserva,
2\176; 0,14: por conto H). ü:3; lei
0.0 8H8, :31tSB6; lei n.? 1:3;~:3, G:!;572j do voncia.ento
to'
tal 4GM9 são pelo 11iniHtél'io da' Colónias.
ondo _\u·
gola .a últim
província' em que serviu
e 3(il 2:! pelo
Ministério
da Guerra.
Tom dois num Ot08 de 10 pot
conto sobre o soldo.

v V ncimontos q uo, nos termos d lei 0.0 1 :668, dr 9
. do Setembro
do t9~.j., competem aos of 'ais cm ".gl.lid'
nomeados

transforidos

pura a situação

do reforma

]lolll

Ordem do Exército n.? 19, 2.n série, do 30 de 'etelIlbro

do ano findo:
Capitão

155637,

do infantaria

sendo : pensâo

Lopes d AzevedQ,
d~ reforma, 13~~G:3; 0,14 por
António

conto, 7b%; lei n.O 888, 8tS70.
.
'I'onente
miliciano
do infuntarin,
do quadro esp('cllll~
António
Cardoso do 'al'\'l1lho Muchudo, i31~\)j; :;cnJo,
pensão de reforma, 31tS36; 0,14 por couto, ;$ ti 1.

x) Voncimentos a qu tom l1i1'('ito d sd 1 00 J)l'z('~:
bro do 1920 os oficiai!:! (Ill ~0glliJn. moncionn.dos, ntl ~
tU:l<:llo do rosrrva,
nos tl'l'U10S do dp pach
lIlini~tt',r~
d :38 <lu Novombro do Jl)('f;IUO nHO. que mUllllu llpll!' o
aos rl'foridos oficiais as "nta~('ns (\stabclecida ' pulo § 1·
.do artigo
Coronéis

G.o da lei

!l.0

8tl8, de H119:

módicos:

Aldlio llaütn das Nl''n:-; TI rreto, 4!Ul''j1.
Pompeu do Canalho
~liral> au, 57Gh;):?
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Arnaldo Pacheco Dia TOm's,:3 069G.
Joaquim Pinto Valente, -!oa·) 1.
Júlio Ernesto de Lima Duque, 484·"37.
Fraucisco Correia de :\1atus, 41260:3.

.~Iajor médico António
1tj,),s\JB.

li' Oapitão

do

quadro

JORú tia Mota Campos
auxiliar

dos

serviços

Júnior,
do saúde

rnncisco da Silva, 2:3U2:3.
Y) Hectificados

se publicam os vencimentos,
no: torministeriul
dl' ~1 do Julho do 1025
incluir no cálculo das pensões de roservn ti.
diferencial
do oficial cm serruida meneio-

Illos do dospacho

que. manda
grahficu(,ito

!lado:

);

,

'1' C1IIPitão médico
e l'1I, la:!. 4.

o

do quadro

de reserva José Augusto

d z) Rectificados se publicam os vencimentos, nos termos
() üespacho ministerial II ::?~ do .1.·0\ rubro de 192ü, a

iU~ !(lrn

dir ito os oficiais lia situação de reforma
m
ae~?l(la DI ineionados, em su bstituícão do. q IlH lhe foram
c~ !trados pela Ordem do Ecército n." 2, 2. a série, do

rreoto uuo :

sn-s.

peCoron 1 José Ártur Brá.~ da
so ·53, sondo ;
')1~ lo do reforrrui, 304· 11:3; 70 por cento do invalidez,

.. 'l: 82; 10 por cento
183é'nente.coron

30.

õbre o total, 51· . .
1 Jorge Soares Pinto
Masearenhas

SO;dapitão Frunci

uo

co tla AJ5 ns: o P(>1'<'ir8. oa1(,8,7G7 87,
3~7' ~;
:> pOI' eento ôe in-

\'a}' o: P n. o de r forma,

Cd ~,

,

310· 2[;; 10 por cvuto

s

brn o total,

m) o.

CUP~tll0Jo é d
osta 'I'ei: pira, 1 H·.
Cap~tào João António de Fl'l,itas Garr-iu, lG1 63.
apltãu Júlio .\ntónio de .\1H' U, 204~[)G.

12•o - Ii'"
."lcrlO

L
1M

I'
lJllrrrill-.

I

B'm -ao "--I
1Jer4

-

2• a R('parllção
.

pa:) yeclnrn. O quo Ilm'p !lN con i<]Pra(lo como tendo
coo ~(o à ituar,:ão d rt'formu
n11.oà üe ros('I:va como
o,.~ do de 'f t d 2l do .Jan -iro último, publicado na
do E;x)ército n.O 2, 2.· órie, do corrento nuo, ()
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coronel
do quadro auxiliar
dos serviços de artilharia
Joaquim Maria Nogueira AI vos Oativo, por ter sido julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar de
inspecção e não incapaz do serviço activo .

.

b) Declara-se
que o coronel do quadro da arma de infantaria Jaime de Campos Rumalho, o tenente-coronel
do
regimento
de infantaria
n. o 10 Guilherme
Correia de
Araújo
e os majores
do batalhão
de caçadores n.? 5
João Augusto Fontes Pereiru de Melo e do quadro de
comissões,
director
da Escola Ceutral de Sargentos,
Paulo Tomé Mendes, promovidos
a êsses postos por decretos publicados na Ordem do Eteércitc; n.? 2, 2.a série,
de 28 de Fevereiro
do corrente ano, são considerados
supranumerários,
nos termos do n.? 5.° do § 1.0 do artigo !:.i0.° do decreto n, ° 12:017, do ano findo, contando
o segundo
a antiguidado
do põsto de tenente-coronel
desde 15 dó Janeiro do corrente ano.
c) Declara-se
que chegaram à sua altura para entrar
no respectivo quadro os sr-guintes oficiais de infantaria:
coronel,
supranumerário,
HOI'Úcio Severo Morais Ferreira; tenente-coronel,
supranumerário,
Goruldos do Figuoiredo Abreu e Custroj majores,
em disponibilidade,
António Alves Viana e Josó Maria Eugénio da Silva 'I'ríndado; capitães,
em disponibilidade,
Alfredo Fernandes
de Oliveira, Eduardo Augusto Cor dcifo da Cruz Nunes,
João Maria Teixeira de Carvalho e Jaime Ribeiro e supranumerário,
Manuel João Afonso; tenentes, na 'disponibilidade,
J osino da Costa, Francisco
Bernardino
Pinheiro de Meireles Júnior,
Augusto Quadros Teles de
Sampaio,
em serviço no batalhão de caçadores n.? 10,
Manuel Ferreira
Camões e Manuel de Meneses de Melo
Vaz de Sampaio,
em serviço no batalhão de caçadores n.? 5.
d) Doclara-se que o tenente de infantaria Ernesto Júlio da Graça Gonçalves,
colocado pela Ordem do Eoiército n.? 2, ~.n sério, do corrente ano, no batalhão de ciclistas n.? 1, se acha na disponibiliJade
e não no quadro
da arma.

e) Declara.se
que é adido ao quadro o tenente de infantaria
Alfredo
de França
Dória Nóbrega,
quo pela
Ordem do Exército n,° 2, 2. a sério, foi indevidamente
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colocado na situação do disponibilidade,
e pela mesma
Ordem do Exército colocado no regimento do infantaria

n.O 23.
f) Declara-se que so acha em diligência na Ropartição
do Gabinete
do Ministério da Guerra desde 3 do Fevereiro do corrente
ano o em diligencia no dostacaruouto
do Barreiro
desde G do mesmo mês o tenente do infantaria, com o curso do estado maior, adjunto da Inspecção das Tropas de Comunicações,
Joaquim José Cardoso
Fialho .
• g) Declaraso que
lnfantaria Miguel de
dem do Exército n.?
gimento de infantaria

não é adido ao quadro o tenente de
Almeida Júnior,
colocado pela Or1, 2.a sério, do corrente ano, no ren, ° 24 .

. h) Declara-se que continua na situação de adido o cabltilo miliciano do infantaria do quadro especial Rogério
,orroia Ferreira,
quo se ap reseutou do regresso do Ministério das Colónius em lá do Março do corrente ano e
que nesta data foi mandado apresentar
na guarda nacional republicana.
.
i) Declara-se
que o coronel que passou ii, situação de
~eserYa por decreto do 20 do .Ianoiro do corrente ano,
lnsprto na Ordem do E:ré/'('ito n." 2, 2,.'l sério do corrente
~no,
João Maria Ferraz Júnior o não João Maria
Orra:;",
é

))

Declara-se
quo passou ii, situação do supranumeránossa situação foi colocado no batal hüo de mctralh~doJ'as n.? 1, o capitão de infantaria do quadro do co~ISSÕOS
no Instituto
Profissional
dos Pupilos do ExérCIto Eurico Eduardo Rodrigues ~ ogueir a, que pola Ordem
d? E.réJ'eUn n.? 2, 2." sério, do corrente ano, está iude"ídllmento passado à dispouibil idade.
l'lO,e

k) Dcelarnse
que foi 0111 27 de Dezembro do ano findo,
e M,o em 2Ç), como por lapso consta do obituário
da
Ordem do Exército
n.? 2, ~.a série, do corrente ano, a
ddata do falecimento do goueral, reformado, Luís Augusto
e Vnsconcelos e Sá,

l!
rário,

Declara-se que o corond (10 artilharia,
supranumeno~\ termos da alínea b) elo artigo 14.0 do decroto
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n." 12:162, de 21 de Agosto do ano findo, Carlos Luis'
Monteiro chegou à sua altura para entrar no respectivO
quadro em 26 de Fevereiro do corrento ano.
m) Declaru-se que os capitães do quadro auxiliar dos
serviços de artilharia, supranumerários, nos termos do
artigo 14.° do decreto n.? 12:1G2, de 21 de Agosto do
aDO tindo, Ernesto António Ribeiro Maltês, António Augusto da. Silva Maduro, António Isidro Serafim,' 1\1anuel
António Mcurinha de Almeida e Miguel da Conceição
Correia chegaram à sua altura em 30 de Setembro de
19:W para entrar no respectivo quadro.
n) Declara-se que os oficiais de artilharia, em dispon~bilidade, tenente-coronel Raúl Ribeiro de Andrade PIçarra, tenente António Rodrigues Janeiro Borges e alferes José Araújo Mn..rtins de Sousa Nazaré chl·.gara~
à sua altura para entrar DO respectivo quadro, o pnmoiro em 26 e os restantes em 5 de Fevereiro últime-

o) Declara-se que o capitão do quadro auxiliar dos
serviços de artilharia, em disponibilidade, José de Loureiro chogou à sua altura para entrar no respectivo
quadro em 18 de Dezombro do ano findo,
p) Declara-se que os capitães do quadro auxiliar doS
-ser viços de artilharia, supranumerúrios,
nos termos do
artigo 14.0 do decreto n." 12:162, de 21 de Agosto do
ano findo, Manuel Nunes e Norborto da Silva Queiroz
chegaram à sua altura para entrar no respectivo quadrv
em W de Janeiro do corrente ano.
q) Declara-se que é ManHel Brasão, e não Manuel Fr~'
são, o capitão do quadro auxiliar dos serviços de artllharia que foi colocado no grupo de 'artilharia n. o 21
pela Ordem do Exército n." 2, 2.& série, tio corronte
ano.
r) Declara-se que fica sem efeito a determinação dn.
Ordem do Exército n." 2, 2." série, do corrente nno, qU,e
colocou DO grupo de artilharia u. o 21 o major de atU'
Iharia Carlos David Calder.

s) Declara-se que, nos termos do § 1.0 do artigo 2.°
<lo decreto n," 12:5()0, de 27 do Outubro do ano findo,
.os oficiais do extinto quadro colonial, que ingressal'aJll

,
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no quadro auxiliar dos serviços de artilharia, ocupam na
l'espf'cüYa escala os lugares que lhes vão indicados ~
Capitãea José Joaquim de Olivoira, António de Campos Lima, José de Sousa Ferreira e António Júlio Estanislan e tenentes Manuel Rodrigues Ferreira,
Alvaro
de Matos e Alberto Soares, pela ordem que vão indicados entro o capitão João da. Silva e o tenente José Carapinha.
1\'1I00tes José Rodrigues
Pereira Camilo Xavier, AI~(ldo Maria da Costa Coelho , José da Silva, José Dias,
'.stêvllo Dias da, Cruz, Guudõncio da Conceição, FranCiSCOAntónio Correia, José Muria de Amorim Júnior e
~uf;tino de Babo, entre os tenentes Elói dos Sautos e~dllardo Franci co, pela ordem que \'110 indicados.
I'enonte Joaquim
dos Santos Pinheiro,
entro os tenentes Francisco
de Freitas Moura e Henrique Tavares
do Almeida.
Tenoutos Manuel Simões Birrento
e João Claudíno,
Ontre os tenentes Henrique Tuvares de Almeida <' Artur
Gon<;ah'OH da Silva, u pela ordem em que vão indicados.
Toneutos Agostinho Leonardo da Silva, Autóuio Pereira, Francisco Gonçalves Viana, Francisco dos Santos, Manuel N unes Vieira, J osé António da Silva Duarte e António dos Santos André, entre os tenentes Artur GonçalyCR da Silva e Manuel Pimcntel, pela ordem em que vão
indicados.
'!'Plwntes António Alhambra,
José Martins Amaro e
JOão Inácio, entre os tenentes Vicente da Silva Soares e
~hgllsto Rodrigues
de Sousa, pela ordem em que vão
indica,dos.
'I'oncnto António Amâncio Capela, imediatamente
à.
~squl'rda do tenente João Pereira e à direita do tenente
Osé dos Santos .
. 'I'cncntce António Gomes TOrres, Gabriel Mendes da
~ilva e António Luís, pela ordem em que vão indicados,
1~l'diatllmente
à eSCjuf'rda do tenente José de Mendonça
RIta e à direita do alfere Itl'menegildo
Augusto dos Santos.
Alferes António Rodrigues Cardoso, João 'I'avares de
Sousa o Horácio dos Heis Goncalves do Carvalho, entre
o~ alferes Josó Gonçalves Garcia Júnior
Gilberto 1\1arIa (le Carvalho, e pela ordem om que vão indicados.
Alferl's Artur do Almeida Campos e Alfredo Lourenço~e Pil!;ueir('(lo, entre os alferes António Luís e António
e SOusa Brites, pela ordem que vão indicados.
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ti Em conformidade com o disposto no urtigo 23.° do
regulamento
para udmissão aos lugares vagos no qua·
dro dos oficiais módicos, aprovado por decreto do 21 do
Maio (lo 189tj. publica-se) quo os caudidutos abaixo dosignudos. IIue foram aprovados
no último concurso para
preeuchimento
das vacatur.is já existentes
uo reforido
quadro, foram classificados pela seguinte ordem :
1.0 Gaspar Santos.
2.° Múrio de Paxiuta e Quina.
3. o Au.rnsto

Garcia.

4.° Josó Nevill de Assunção Pinto da Cunha Saavcdra.
5.° Josó Alfredo Nobre Cartaxo.
6.° Ad.rlherto do Sousa Dias.
7.0 António Augusto de :\11110.
8.0 .Iosó Dias Pina ~Il)lltllil'O.
9. o Alberto Carlos David.

o candidato
ter apresentado

último classificado ficon neste lugar
os dOCUllll'utos fora do prazo legal

por

u) Docluru-so que chegou à sua altura, p:tm entrar no
respectivo
quadro, o teneutc-ooronol
veterinário,
inspector da -t.a Inspecção do SCITiço veterinário militar, António Carlos de Fontes Pcroira do Melo.
'r) Vencimento
que cornpoto ao capitão do' quadro auxiliar do serviço de saúde Carlos de Üarvul ho Lapa,
quo pela Ordem do E,ré/'('ito n." 2~, ~.a série, tia 31 de
Dezembro (lo ano findo, foi separado do serviço do exórcito: 13uQ1 7. Tem uma diu turuidado,
x) V oncimento que, nos termos do artigo 158.0 do rcgulamonto
dll disciplina
'militar, compete ao tenente miliciano do serviço do t.Hlministração militar, do quadro
especial, .J oaquiui Mnrcol! no Soares Moreira. separado
do serviço pela presento Ordem do Exéreito : 59M3.
y) Rectificados se publicam novamente os vencimentos
a quo tem direito desde 1 do DOZOlllUl'O do lD~(j o oficial em sl'guida mencionado,
na situação do reserva, nos
termos do dospaoho miuisteriul de ~8 do N ovombro do
mesmo ano, q uo manda aplicar uo rl3forido oficial as van-
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§ 1.0 do artigo

6.°

da

loi

888, de Hl1Q:

Capitão Américo Augusto Guilherme,
439tS86, sendo:
pens1to de reserva,
2GG~,);-)B;50 por cento do [nvalidcz,
133629; 10 por cento sõbro o total, 39,598.

z) Rectificado se publica o vencimento
qlW, DOS termos da loi n .? 1:üG8, de \) de Sr-tombro do Hl2.!-, compete ao oficial em seguida mencionado,
trausferido
para
a situa~ão de reserva pela Ordem do Exército n, o 2,
2. a série, de 6 de Fevereiro
do ano findo:
Capitão do infantaria
Rui Osório de Rebelo Cardoso
da Fonseca o Castro Valdoloil'Os, 87 il99, sendo: pensão
de reserva, 87 ~50; 0,14 por 'cento, 6-19. Tem uma diuturnidade.

13.0-linistério

daGawa-La DireetioGeral-2.a

Rtparllçàu

~) Declara-se
quo por portaria do 'Ministério das Co1ÓnlUS de \) de Outubro de 19~6, insorta no Diário do
GO/lê/·no
n.? 267, 2.11 sór!«, do 13 do Novembro do
:esrno ano, foi nomeado chefe do Gabinete elo Ministro
as Colónias, cargo que já vem exercendo desde 10 do
fUlho último,
encourt.

o major

do infantaria

José Tristão

do .I3ot-

1 b) Declara-se
quo por decreto do Ministério das 00aÓnHts de 30 do Novembro do 1926, inserto no Diário
O Governo
n.? 296, 2." série, do 18 de Dezembro do
llle~1l10 ano, foi nomeado vogal suplente do Conselho
SUperior das Colónias, nos termos do disposto nos §§ 1.0
e 2.0 do artigo 2.0 do decreto n." 12:110. do 13 de
~gosto último, o major de infantaria
J osó 'I'ristão 0.0
ettellcourt.

1ó c) Declara-se
que por decreto do Ministério clus 00lJ~la~, de 113 do Fevereiro uo corronto ano, inserto no
~árw do Govêrno n.? 4G, 2.a sério, 0.0 3 do corrente
It!-es, foi exonerado (lo vogal sup lcnte do Conselho Supe~lor ~lafo\ Colónias, sendo nomoudo vogal efectivo em conorrlll(!a(l() com o dls posto no § 2.° do artigo 2.0 <lo ue~7to n.O 12:110, de 13 de Agosto do Hl26, o major de
ln. autaria
J 015(, rrristfio do .I3cttencourt.
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d) Declara-se que o tenente-coronel, supranumerário,
do batalhão de caçadores n.? 2 Alberto Pinto Tasso deFigueiredo e os capitães de infantaria, em disponibilidade, Eduardo Augusto Oordeiro Cruz Nunes e Joaquim
Maria Teixeira de Carvalho chegaram à sua altura para
entrar no respectivo quadro.
e) Declara-se que devo ser considerado corno colocado
no quadro especial a que se refere o artigo 5.0 do decreto n.? 7:823, de 23 de Novembro de 1921, por motivo disciplinar e não no quadro da arma, o tenente miliciano, do quadro especial, de infantaria Evaristo Augusto Roq ue, como consta da Ordem do Exército n. ° 2,
2.a série, de 28 de Fevereiro do corrente ano.
f) Declara-se que fica sem efeito a colocação, no regimento de infantaria n." 21, do tenente miliciano de infantaria, do quadro especial, Evaristo Augusto Roque,
constante da Ordem do Ecéreito n,o 2, 2. a série, de 28
de Fevereiro do corrente ano.
g) Declara-se
lhão de ciclistas
infantaria João
do E.rército n.?
rente ano.

que fica sem efeito a colocação, no batan.? 1, do tenente do quadro da arma deMarcelino Queiroz, constante da Ordem;
2, 2.11.série, do 28 do Fevereiro do cor-

h) Declara-se que por decreto do Ministério do 00e Comunicaçõns, de 7 do Dezembro do ano findo,
publicado no Diário do Gorêrno n." 35, 2.a série, de 16
de Fevereiro último, foi nomeado director do InstitutoComercial de Lisboa o coroool do artilharia Alfredo Augusto de Oliveira Machado e Costa,
mércio

i) Declara-se que o tenente de cavalaria João Joaquim
Valadas seria transferido por motivo do informação S8
estiveeso sob as ordens do oficial que dôle informou no
ano findo.
j) Declara-se que fica som efeito a colocação, no regimento do sapadores mineiros n.? 2, dos alferes do batalhão de pontoneiros Luís Maria Bastos do Carvalho aManuel José Estl)\-!lo de Guimarães, insorta na Ordem
do Exército n, ° 2, 2. a sério, do 28 de Fevereiro último-
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k) DNlara-so
que chegarum li, sua altura para entrar
no rr-spoctivn q uadro o major médico J osó Maria Soares
e o capitão do quadro auxiliar do serviço do saúde Sebastião Pereira Dias.

l) Declara-se
que fica Rem efeito a colocaeão na 1.a
companhia
de saúd« do tenente médico miliciano, liceuciado, Joaquim José Lopes, publicada na Ordem do Eeército n," 2, 2.11 série, do corrente ano.
m) Declara-se
que o alferes miliciano do serviço de
administrac:u.o militar, liceuciado,
Justino Henrique
Guimarãcs do Oliveira, colocado no regimento do infantaria
n.v 13 pr-la Ordem do Exército n." 2, 2." sério do corrente ano, continua na mesma situação de licenciado.

n) Declara-se que 6 José Carlos Garcia Brnndeiro, e
não Raúl Carlos Garcia Brandeiro,
o nome do alferes
miliciano do serviço do administração
militar, licenciado,
que, pela Ordem do Exército n.? :!, 2.:1 sério do corrente
ano. foi colocado na 5. n companhia de administração
militar.
o) Declara-se que chegaram à sua altura para entrar
no respectivo
quadro os capitães do serviço de administrnção militar, na disponibilidade,
Francisco
Caetano
Diui:! o João Domingues Peres.
71) Declara-se
que o tenente miliciano do serviço de
adminiHtrac:ão militar,
liconciado,
António
Agostinho,
colocado no batalhão de ciclistas n, ° 2 pela Ordem do
Eeéreito
n.? 2, 2.a sério, do corrente ano, pertencia ao
regimento de cavalaria n.? 5 e não ao r(>gimcnto de infantaria n. ° 5, como consta da referida Ordem,

e

q) Declara-se q ue C01'Ol1(' 1 e não genf>ral o oficial roforlll:1do, com o nome Constantino
da Fontoura
Madureira Guedes, que consta da. Ordem do Erército n." 2,
2,a sério, do corrente ano, e a qurm foi rectificado
Wn<:iuH'nto nos termos do despacho ministerial
de 28 de
No\'\'mbro de 1926, que manda aplicar aos oficiais reforlnados as vantagens
estabelecidas
pelo § 1.0 do artigo
6. ° da lei n, ° 888, de 1919.

°

r) Doclaru-so
que os oficiais em seguida mencionados
a quem foram Iiquidados os vencimentos
nos termos do
-despacho de 28 de Novembro do 192(3, que mandou apli-
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cal' o § 1.0 do artigo 6.° da lei n.? 888, constante da
alínea v) da dr-terminação
13 a da Ordem do Exército
n. ° 24, 2." série, de 31 dr Dezembro do ano findo, têm
os soldos dos postos que lhes vão indicados:
Coronol Júlio César dos Santos Segurado,
soldo de
tenente-coronel.
Tenontes·coronéis
João da Costa Mealha o Joaquim
José Ferreira
do Aguiar, soldo de coronol.
Majores
Emílio César do Andrade o Sonsa, Rodrigo
Maria da Silva Saloma o Alfredo IIipólito Maximiano
Corroia e Costa, sõldo do capitão.
Capitães
Adrião Miguel Xavior, Ernesto
Estanií'lau
da Voiga V entura o Frederico
Augusto
Santa
Clara,
sôldo do major.

s) Doclarn-se
que está aberto concurso para proenchimouto das vaeaturas
do alferes choíos do música que
ocorrerem nos corpos que tr-nhum banda do música, nos
termos do decreto do 8 do Julho do 1880, publicado na
Ordem do Exército
n.? 15, de 10 do Agosto do mesmo
ano.
Os candidatos apresentarão
os requerimentos
de admissão ao concurso aos seus respectivos
comandante"
para.
os fins designados
11.0 artigo 2.° do dito decreto,
tendo
os mesmos comandantes
em vista o que se acha expresso nos §§ 1.0, 3.° e 5.° do urtigo 10.° do regulamento das bandas de música dr 1872 o circular
n." 26
da 1:' Diroccão Geral do Ministério
da 3.a Rcparticão
da Guerra. do 29 de Junho do 1018, publicada na OJ"{If'n~
do Exército u. ° 8, La série, do 30 do mesmo mos o uno.
Os referidos requerimonto s devem dar entrada na Diroccão da Arma de Infantaria
ató vinte dias depois da
data em quI' nas respectivas
unidades fôr recebida
a
pr(l',('n to Ordem do Exército.
:fi:ste concurso
válido por dois anos, :1 contar da
data em qllo forem ultimados os trabalhos pelo rcspectivo júri.
ó

t)

Veucimontos

do Setembro
mencionados

que, nos termos da. lei n.? l:GGR, do 9
de 19:34, competem aos oficiais em s('guida
transferidos
para a situnçí o do reserva:

Ordem do Exército
findo :

Pela

Capitão

de

250151>1, sendo:

infautaria
pensão

n ,? 22, 2.a

série,

António
Agostinho
do rosorva,
185t$82;

do auo
Câmara,

0,14 por
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cento, 136; lei n.? 888, 19688; lei n." 1:332, 31681; do
vencímeato total 38652 são pelo Ministério das Colómas, sendo Angola a última colónia em que serviu, e
211899 pelo Ministério da Guerra.
Tem dois aumentos de 10 por cento sõbre o soldo.
Pela Ordem do Exército n." 2, 2.& série, do corrente
ano:
Coronel Mariano Augui:!to Choque Júnior, 391657,
sendo: pensão de reserva, 306a49; 0,14 por cento,
4;$29; lei n. ° 888, 31607, e lei n. ° 1:332, 49672. Tem o
segundo aumento de 10 por cento sóbre o sõldo.
Coronel Raimundo Enes Meira, 573635, sendo: pensão de reserva, 341670; 0,14 por cento, 30;$()1; lei
n.O 888, 31623, e lei n." 1:332, 163681; do vencimento
total 37638 são pelo Ministério das Colónias, sendo Ti~or a última província onde serviu, e 435697 pelo MiIllstério da Guerra. 'I'em o segundo aumento de 10 por
Cento sôbre o sõldo.
Capitão João Gomes, 264631, sendo: pensão de reserva, 189~30; 0,14 por cento. 7t$95; lei n, ° 888, 19672,
e lei n.? 1:332, 47~34. Tem o primeiro aumento de 10
Por cento sõbre o sôldo .
. n) Vencimento que compete ao capitão do quadro auxiliar do serviço de saúde Teodobaldo Gomos de Azovedo 'I'õrres, que, pela ONtem elo Exército H.O 19, 2.:1 série, de 30 de Setembro do ano findo, passou à situação
de reforma nos termos do artigo 5. ° do decreto com
fôrça de lei n." 12:018, de 2 de Agosto último, 134t$76.
,v) Rectificados se publicam os vencimentos a que têm
dlreito, desde 1 de Dezembro de 1926, 08 oficiais em
seguida mencionados, na situação de reserva, nos termos
do despacho ministerial do 28 de Novembro de 1926,
que mandou aplicar aos oficiais na situação de reserva
as, vantagens estabelecidas pelo § 1.0 do artigo 6.° da
lel n.? 888, ele 1919:
Coronel Alexandre Augusto Terry, 507604.
Na rectificação supra estão incluídos os aumentos de
10 por cento sõbre o sõldo e bem assim o vencimento
do põsto que já lhe tinha sido atribuído.
V Major de artilharia miliciano Almiro José Pereira de
asconcelos, 462805, sendo: pensão de reserva, 300t$04;

I
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40 por cento de invalidez, 120;$01, e 10 por cento sôbre
o total, 42a.
x) 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 substitu'ição dos que lhe foram arbitrados pela Ordem do Exército n.? 1, 2.a série, do corrente
ano:

Coronel de infantaria António Justino Ramos, 347a84,
sendo: pensão ~de reserva, 285612; lei n. o 888, 28aól,
e ftlei n." 1:332, 3M21. Tem dois aumentos de 10 por
cento sobre o soldo.
'II) Rectificados se publicam os vencimentos, nos termos da lei n.? 1:668, de 9 de Setembro de 1924, fi que
têm direito os oficiais, na situação de reforma, em seguida mencionados, em substitutção dos que lhes foram
arbitrados pela Ordem do Exército n.? 2, 2.a série, do
corrente ano:
Capitão de infantaria Joaquim Cavaleiro, 366697,
sendo: pensão de reforma, 206;$25; 0,14 por cento,
38640; lei n. o 888, 24646 j lei n. o 1:332, 97686 j do
vencimento total 179;$30 são pelo Ministório das Colónias, sendo Timor a última colónia em que serviu, e
187;$67 pelo Ministério da Guerra. Tem um aumento de
10 por cento sõbre o soldo.
Tenente de infantaria João de Almeida Correia,
72;$42, sendo: pensão de reforma, 70645 j 0,14 por
cento, 1697. Tem um aumento de 10 por cento sõbre o
sõldo.
z) Rectificados se publicam os vencImentos a que tem
direito o coronel médico Carlos Alberto Lopes de Almeida, reformado pela Ordem do Exército n," 19,2.11 sórie, de 30 de Setembro do ano findo, em substituição
dos que lhe foram arbitrados pela. Ordem do Eteército
n." 23, 2.a série, de 29 de Novembro do mesmo ano:
Desde a sua passagem à situação de reforma, até 30
de Novembro de 1926, 240692, e desde 1 de Dezembro
do mesmo ano, em virtude do despacho ministerial de
28 do citado mês de Novembro, 260619.

2.& !:léria

14. o -
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liaistério da Guerra- f.& DirecçãoGeral- tA Repartiçao

a) Declura-se que fica sem efeito a determinação inserta na Ordem do Exército n." 2, 2.3 série, do corrente
ano, que colocou no Govôrno Militar de Lisboa o tenente do regimento de cavalaria n, o 7 Rafael Sérgio
Vieira.

b) Declara-se que o capitão de infantaria António
Soares de Andrea Ferreira acumulou de 5 de Junho a
15 de Agosto de 1926 o cargo de ajudante de campo
do comandante da 1.3 divisão do exército com o de ajudante de campo do inspector geral da aeronáutica militar, de 16 a 20 de Agosto o cargo de ajudante de campo
do governador militar de Lisboa com o de ajudante de
campo do inspector geral da aeronática militar, e acumula
desde 21 de Agosto o cargo de ajudante de Campo do
governador militar de Lisboa com o de ajudante de
campo do director da arma da aeronáutica.
c) Rectificados se publicam os vencimentos,
da lei n. o 1:668, de 9 de Setembro de 1924,
direito os oficiais ua situação de reforma
mencionados, em substíturção
dos que lhe
trados pelas seguintes Ordens do Exército:

nos termos
a que têm
em seguida
foram arbi-

Pela Ordem do Exército n.? 24, 2.3 série, de 1924 :
Tenente António Joaquim Valadares,
Pela

106;$63.

Ordem do Exército n." 3, 2.3 sério, de 1925:

Alferes Alfredo da Conceição,

81844.

d) Rectificados se publicam os vencimentos a quo têm
direito os oficiais em seguida mencionados, na situação
de reserva, nos termos do despacho ministerial de 28
de Novembro do 1926, que manda aplicar aos referidos
oficiais as vantagens estabelecidas pelo § 1.0 do artigo 6.° da. lei n." 888, de 1919:
Ooronel médico Manuel António Afonso Salgueiro,
451;$56.
Oapitão do quadro auxiliar do serviço de saúde Aníbal da Silva, 317;$71.
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da Guerra - f.& Direcção Geral- 4. a RepartIção

a) Declara-se que por portaria do Ministério do Comércio o Comunicações, de 8 de Janeiro último, inserta
no Diário do Govêrno n." 18, 2.· série, de 22 do mesmo
mês, foi louvado o coronel de engenharia Inácio Manuel
de Sousa Freire Pimentel pelos relevantes serviços prestados na Direcção dos Caminhos do Ferro do Sul e Suesse como engenheiro director interino, de que resultaram
notáveis beneficios para a disciplina e boa administração dos Caminhos de Ferro do Estado e pelo inoxcedível zêlo, invulgar dedicação, inteligência e probidade
com que tem desempenhado na referida Direcção os serviços que lhe estão confiados.

b) Tendo sido agraciado por S. Majestade o Rei do
Espanha com a La classe da Ordem de Mérito Militar.
distintivo branco, o capitão de infantaria Francisco Lopes de Oliveira, é-lhe permitido, em conformidade com
as disposições do regulamento das Ordem, Militares Portugucaas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
c) Em harmonia com o disposto no artigo 164.0 do
regulamento de disciplina militar do 1 <lo Dezembro de
1925, se publica a decisão do Conselho Superior de ] Jisciplina Militar, a cujo julgamento foi submetido o coronel de infantaria José Sande Lemos, nos termos do n. o 3.0
do artigo 149.0 do mesmo rogulamento:
Ao Conselho Superior de Disciplina Militar foi submetido a julgamento, a seu pedido, nos termos do n.? a.O do
artigo 149.0 do regulamento de disciplina militar, o coronel comandante do regimento de infantaria n. o 4 José
Sande Lemos, a fim de julgar de uma situação que lhe
foi criada pelo despacho ex arado em um processo de
averiguação pelo coronel comandante interino da 4." região militar, no qual despacho se diz: «O coronel Sande
Lemos afirma sob palavra de honra que não pronunciou uma determinada frase, a qual, no emtanto, pelas
declarações de vários oficiais, foi por êles ouvida. Precisa pois o coronel Sande Lemos de ilibar a sua honra
posta assim em dúvida».
Do processo vê-se a defesa escrita do coronel José
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Sande Lemos, na qual êste oficial mantém as suas afirmações anteriormente feitas perante o oficial averiguante.
Visto e atentamente examinado o processo, ouvidas as
declarações do oficial requerente no acto do julgamento,
verifica-se que se trata de um acto praticado por um
grupo de oficiais subalteruos, que a provar-se a intencão reservada constituIria uma cabala com que se afectaria no seu prestígio de comandante o coronel José
Sande Lemos, atribuindo-lhe uma frase que ele com a
sua palavra de honra garantiu não ter proferido e que
até o coronel João dos Santos Pires Viegas, a quem se
diz que essa frase foi dirigida, declarou não a ter ouvido;
Considerando que não há o direito de pôr em dúvida
a palavra de honra de um oficial, a não ser que provas
irrefutáveis se produzam, o que se não dá neste processo;
Considerando que o Conselho Superior de Disciplina
Militar tem por função essencial manter bem levantado
o prestígio do exército português, e que tal prestigio se
baseia fundamentalmente no respeito pela honra dos
seus oficiais;
Considerando que da análise dos factos e circunstâncias concorrentes neste processo se verifica qu<" mesmo
que o coronel Sande Lemos tivesse proferido a frase que
lhe foi atribuída, o que êle, como já ficou referido, nega,
empenhando até a sua palavra de honra para reforçar
a sua negativa, tal frase representaria, por parte do
mesmo coronel, a justa previsão e a merecida repulsa
qne lhe deveria ter causado a conduta dos oficiais que o
procuraram desprestigiar e muito especialmente a daquele
que deu origem ao processo com a queixa sem fundameuto que formulou e por que foi castigado com demasiada benevolência pelo coronel comandante interino da
4. o região militar:
O Conselho Superior do Disciplina Militar decide, por
unanimidade, que o coronel José d€l Sande Lemos não
foi atingido ua sua honra pela suspeição que sõbre o SNl
carácter se pretendeu lançar.
Sala. das :-;cssões do Conselho Superior de Disciplina
Militar, 18 de Março do 1927. - Paulino .António Correia, general de divisão, reformado - Pedro de Azevedo
CouNnlw. contra-almirante --Tomás de Sousa Rosa, general relator - Alberto Celestino Ferreira Pinto Bastoe,
contra-almirante·
.Jo.~P Franeisco de Barros, general.
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d) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento e:x;emplar, em conformidade com I1S disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917 :
~edalha

de ou.ro

Regill'.~nto de infantaria n.· 16

Major Mário Constantino Oom do Vale.
Batalhão du caçadores n,v 10

Capitão João Baptista Loureiro.
Depósito do batalhão de metralhadoras n.O 2
Major Luís Gonzaga Cardoso Meneses Pinheiro.
2. o batalhão de artilharia

Capitão do quadro auxiliar
ria Francisco Mota.

de costa

dos serviços de artilha-

Grupo de trem n , o 1

Capitão do quadro auxiliar
ria João Martins da Silva.

dos serviços do artilha.

.

Regimento de oavalaria n. ~8

Capitão Eduardo de Albuquerque.
Guarda nacíonat republioana.

Oapitão de infantaria J osé António da Costa.
Oolégio Militar

Tenente-coronel de infantaria Joaquim Inácio de Barcelos Júnior e capitão do serviço de administração militar Henrique José da. Costa.
Medalha de prata
2." r ..gilto mUltar

Tenente miliciano de infantaria António Dias.
3." regl10 m1litar

Capitão de artilharia Joviano Lopes.
Primeiro sargento do quadro dos sargentos do secretariado militar Lois Ulisses Bonet, n.? 97.
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Regimento de infantaria n.· 2

Primeiro sargento miliciano Miguel Augusto Barata,
n.? 9 da companhia de depósito.
Regimento de infantaria n.· 7
Capitão

miliciano J osé Gomes Teixeira.
Regimento de infantaria n.· 16

Primeiro sargento Josó Simões, n." 1:288 da 12.&companhia.
Regimento de infantaria n·· 18
Tenente miliciano Amadeu de Almeida Teixeira.
Regimento de infantaria n." 23

'I'enonte miliciano Américo Aldónio de Meneses.
Batalhão de caçadores n.· 2

Tenentes Ilídio João Cabral Félix Campeão o do serviço de administração militar Sebastill.o Martins Peres
(lomes.
,
Batalhão de caçadores n.· 6

Primeiro sargento
da 1." companhia.

Vasco Portugal

Pires,

n. n 150

Batalhio de oaçadores n.· 8

Primeiro sargento Manuel Francisco Fitas, n. o GO da
5.. companhia; segundo sargento Francisco da Conceição Pereira, n." 67 da formação de comando, e segundo
sargento músico de 3. a classe, António dos Santos,
n.O 18 da formação de comando.
Batalhão de metralhadoras n.s 1

Segundo sargento Eduardo Ferreira
da 2.& companhia.

do Olival, n. ° 58

Depósito do batalhão de metralhadoras n.· 2
Augu to Gonçalvoa Coelho.

Tenente miliciano Carlos

Esoola de Tiro de Artilharia de Campanha

Capitão António

Iarquos da Costa.

Grullo de artilharia. n.s 24

Primeiro Kargento António da Rosa Baptista, n, o 4: da
2. li batariu,
segundo !l8.rg!nto António da Costa Isidro,
u, ° 11 da 1.1\ bateria,
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Regimento de sapadores de caminhos de ferro

Sepundo sargento artífice serralheiro ferreiro
Rodngues Mourão, n.? 715 da 7." companhia.

Júlio

2." eompanhta dlil 8audt'

- Primeiro cabo Mário Martins Canelas, n. ° 61.
Guarda nacional republioana

Batalhão n.? 1: soldados Francisco Cardoso de Sá, n."
235/10:236 o José Pauloso, n.? 249/10:775, ambos da
1." companhia; segundo cabo corneteiro Luís Maria
Barbosa, n." 26/10:347; soldados José Clemente, n.?
106/9:782, António Catanas Rolo, n. ° 107/9:863, e Mateus Bicho Robalo, n.? 116/8:984, todos da 2.& companhia; soldados João Bemvinda, n.? 62/9:539, João Pires Serra, n," 77/9:740, José Joaquim Fernandes, n.?
86/10:837, José Lourenço, n." 107/1.0:017, Joaquim Soares, n.? 113/9:623, João Pedro Mouro, n." 119/10:699,
Joaquim Marques Baltasar, n.? 160/10:081, Tiago José
Saúde, n,° 190/10:206, Francisco Maria Martins, n. °
209;9:650, e Joaquim Folgado, n,? 228/9:654, todos da
3.a companhia; soldados, Joaquim André, n." 50/9:393,
Manuel Rodrigues, n.? 58/9:760, José dos Santos, n."
63/10:747, António Gomes Carrola, n.? 68/9:696, Guilhermino Feitais, n.? 109/10:490 e Francisco dos Santos,
n." 144/9:924, todos da 4." companhia; soldados Eugénio António do Nascimento, n," 76/10:660, Diamantino
Lopes, n. ° 91/9:738, António Marques, n. o 99/10:590,
Germano Augusto Alves, n," 110/9:822, Manuel Domingos, n." 174/10:125 e Joaquim Oatarino, n.? 203/10:928,
todos da 5." companhia.

16. o -linislério daGuerra
- 3.a Direcção
Geral-8. a Reparliçlo
a) Declara-se que fica sem efeito a determinação inserta na Ordem do Etcéroito n.? 2, 2.& série, do corrente
ano, que colocou como chefe do estado maior interino
da 1.11 região militar o major de artilharia, com o curso
do estado maior, José Filipe de Barros Rodrigues.

b) Vencimento que, nos termos da lei n. o 1:668, de 9
de Setembro de 1924, compete ao oficial em seguida
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do E:IJército é

Coronel do corpo do estado maior Alfredo Carlos Pimentol May, 611t$36, sendo: pensão de reserva, 374637;
0,14 por cento, 12a57, lei n.? 888,38($69, e lei n." 1:332,
185i$73. Do vencimento total 40676 são pelo Ministério
das Colónias, sendo a Índia a última província onde serviu, o 570660 pelo Ministério da Guerra. Tem três aumentos do 10 por cento sobre o sõldo o 10;$ de gratificação diferencial.
c) Publica-se

a relação dos candidatos a chefes de
da secção de cartografia, aprovados
no concurso e sua classifíeação final:
equipe topográfica

Capitão do depósito do batalhão de caçadores u. o 9
Júlio Augusto Valadares Tôrres, 16,5 valores.
Tenente de infantaria Alfredo Pimenta Ramos de Faria Júnior, 14,9 valores.
Tenento do regimento de infantaria n.? 10 João Xavier da Costa e Pina, 14,7 valores.
Tenente do depósito do regimento do infantaria n. ° 13
Adérito de Sequeira Varei ão Castelo Branco, 14,7 valores.
Tenonte do regimento de infantaria n," 16 Duarte Rodrigues de Almeida, 14,6 valores.
Tenente de infantaria Raúl José Ribeiro Leito, 14,3
vaâores.

Tenente do regimento de infantaria n. ° 15 J osé Vieira
da Silva, 14 valores .
. Capitão do regimento de artilharia n. 1 Segismundo
Alvares Pereira e Lima, 13,9 valores.
Capitão do regimento de infantaria n. o 14 Armelim
Almiro da Silva, 13,7 valores.
Tenente do depósito do regimento de infantaria n.? 13
Aníbal Augusto Ferreira Vaz, 13,6 valores.
Tenente do depósito do regimento de infantaria n.? 13,
Francisco Fernandes Pereira da Costa, 13,1 valores.
Tenente de infantaria Armando de Oliveira Pimentel,
12,9 valores.
Tenente do regimento de infantaria n. o 16 António
Rodrigues Areosa Feio, 12,7 valores.
Capitão de artilharia J oão Nepomuceno de BritoLimpo
Serra, 12,6 valores.
I)
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d) Nos termos do § 2.0 do artigo 3.0 do regulamento da
Biblioteca do Ministério da Guerra, declara-se que as
estações e indivíduos abaixos mencionados ofereceram à
mesma Biblioteca as publicações que se indicam a seguir:

Comando da Guarda Nacional Republicana:
Lições da Grande Guerra.boa, s. d. (1 folheto).

L. J. da Mota.- Lis-

Comissão de Turismo de Tomar:
Breve roteiro do viajante em 7omar e arredores.Lisboa, s, d. (1 folheto).
General Vitoriano José César:
Manuel du soldat d'ln.fanterie.- Paris, 1896 (1 volume).
L'armée française en 1879.- Paris, s. d. (1 volume).
Tramsport des troupes d' artillerie par chemin de
.fer.- Paris, 1891.- (1 volume).
Reglement de til' de l'infanter'ie dane l' armée ollemande.--Paris, 1894.- (1 volume).
General João Martins de Carvalho:
Üour« d'art et d'histoire militaires.-C.
J. Presle.Saumur, 1892.- (1 volume).
Batalha de A1jubar·rota.- D. Ximenes Sandoval.Madrid, 1872.- (1 volume).

Ministério da Guerra -Conselho

de Rerursos

Éditos de trinta dias

Pelo Conselho de Recursos correm éditos de trinta
dias, a contar da data da presente Ordem, citando 08
oficiais abaixo designados para, na qualidade de recorridos que são, apresentarem, querendo, contestação num
processo que no mesmo pende, e em que Henrique Carlos de Moura, tenente miliciano do serviço de administração militar, recorre por se julgar ilegalmente pre-
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terído na sua promoção ao pôsto imediato. Os recorridos, bem como seus representantes legais, têm vista
do processo na secretaria do mesmo Conselho.
Recorridos:
Capitães do quadro especial dos oficiais milicianos do
serviço de administração militar Alfredo da Cruz Nordeste, José Marecos, Aníbal Gonçalves da Paixão, António Peres Durão, José Martins dos Santos Loureiro.
Henrique Rocha, Luis Gonçalves Rebordão, Júlio Ribeiro da Costa, Manuel Duarte Pereira dos Santos Ribeiro, Mário Baptista Ribeiro, José Maria Ferreira Taborda, Luís António de Oliveira, Artur Ribeiro de Almeida, Luís Gonçalves Valença e Manuel António de
Carvalho Martins.
Obi'tuário

1925
Junho

6-

Coronel médico, ua situação
tino de Carvalho.

.le reserva,

.J08é Jus-

1926
Outubro

15 - Capitão de infantaria
ves de Azevedo.

J )czolllbro 20 _ Tenente,
1927
[''('vereiru
»
»

,\Iar~o
»
J)

»

•
»
»

Aníbal

Francisco

Gonçal-

reformado, .J úlio Augusto '!'eixeil'a Pinto.

8-Major
de infantaria, Américo Olavo Correia de Azevedo.
18
Ueuf1ral,!la situação de reserva, .lo..;é J ustiuo Botelho Moniz Teixeira.
28- Capitão, reformado, TOIll:1'; Simeão (:;'OJI108.
l-:vlajor,
reformado, Manuel Inocêncio da Si lva.
4- Coronel de infantaria José Francisco Mendes do
Passo.
7 -Coron('l,
ruformado, Josú Paulo Gomes.
1.2-00ronel
módico, na situação de reserva, Júlio Ernesto de Lima Duque.
13 - Tenente de illfalltal'ia
José Augusto Borges da
Costa.
15 - General, reformado, Diogo Pereira de Sampaio.
20-Coronel
na situação de reserva António Augusto
Geraldes de Macedo

Rec'tificaf,'õel!i

.

Na Ordem do Exército 11.° 1, ~.• série, do corrente
1. 14, onde se Iê : «Madeira», deve ler-se: «Medeira».

auo, P: 2(),
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Na Ordem do Eooército n.? 2, 2.' série, do corrente ano, p. 112,
se 1&: "oficial às ordens», deve ler-se: «ajudante de
campo»; p. 137, L 30, onde se lê: "Bernardo» deve ler-se, "Eduardo»; p. 139, L 23, onde se lê: ,,193116», deve ler-se: ,,293~16»;
p. 149, L 1, onde se lê: «Tavareira»,
deve ler-se: «Taveira»;
160 L 24, onde se lê: .Simão», deve ler-se: Simeào ; p. 163,
. 44,!onde se lê: ,,27~48», deve ler-se: «57$48».

1. 29, onde

f..

Abílio Augusto Valdês de Passos e Sousa.
Está conformo.

o Ajudantc

Gcneral,

N.O 4
MINISTERIO DA GUERRA
25 DE ABRIL DE 1927

ORDEM DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publlca.-se ao exército o seguinte:

1.o - Portaria
Ministério da Guerra -

t. a Direc~ão Ger~l- 3. a Reparliçãa

Manda O Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, publicar a Lista da antiguidade dos
sargentos ajudantes e primeiros sargentos das diversas
armas referida a 31 de Dezembro de 1926.
Paços do Govêrno da República, 20 de Abril de
1927. _ O Ministro da Guerra, Abílio Augusto Valdês
de Passos e Pousa,
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Obituário
1919
Dezembro
1926
Agosto

18 - Alferes miliciano do serviço de administração
litar Alberto Fernando de Almeida.
13 -

Capitão farmacêutico
gusto de Freitas.

uriliciano

Claudomiro

mi-

Au-

1927
Março
»
»
»

»

Abril

16 -

General, na situação de reserva, José Augusto Simas Machado.
18-General,
na situação de reserva, Nicolau 'I'olentiuo Pereira Homem 'I'eles.
27 -Majo~
de cavalaria
Claudino Ernesto da Silva
Brito.
30 - Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia António Luís.
31- Tenente de infantaria Manuel de Jesus Campos.
5 - Major, reformado, Albino Cândido Ferreira Pinto.

Reotifioações
• a Ordem do Exército n.? 3, 2.' série, do corrente ano, p. 237,
"da lei n.? 1:000, de 28 ele .\gosto rle 1920",
deve ler-se: "do decreto 11.° n:f>70, de lO de Maio de 191\)".

1. 35 e 36, onde se lê:

Abílio Augusto Valdêe de Passes e Sousa.
Está conforrae.

o Ajudante

General,

•

MINISTERIO DA GUERRA
30 DE ABRIL DE 1927

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publlca-se ao exército o seguinte:

Ministério da Guerra-V

Direcção Geral- La ft~parlição

Usando da faculdade que me confere o n. o 3.0 do artigo 2.0 do decreto n.? 12:740 de 26 de Novembro de
1926, sob proposta do Ministro da Guerra, hei por bem
decretar que seja promovido a primeiro oficial, para o
quadro a que pertence, o segundo oficial, do extinto quadro dos oficiais civis do Ministério da Guerra, Crescêncio
José de Matos, na vaga do primeiro oficial do mesmo
quadro António Pedro.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 12 de Fevereiro de 1927. -ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSOCARMONA-Abílio Augusto Valdês de Passos e Sousa.

Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro do
ano findo, sob proposta do Ministro da. Guerra: hei por
bem decretar que, nos termos da. lein. ° 1:817, de 12 de
Agosto de 1925, e decreto n," 11:807, de 30 de Junho
também do ano findo, se pague o subsídio mensal de
6{:$a D. Amélia das Dores Martins Cunha, viúva do

316
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major reformado
Abel da Cnnha ; D. Maria José Triguoiros Tomudo, D. Ema Trigueiros
do Amaral 'I'emudo
e D. Maria. Augusta Branca Tri~uoiros Coelho do Amaral Temudo, viúva e órfãs do alferes de infantaria José
Rodrigues
do Amaral Temudo; D. Guilhermina
da Conceição Santos, viúva do tenente de infantaria
Manuel
Sebastião;
D. Laura Branca Ramos, viúva do tenentecoronel reformado António Manuel V dez; D. Filomena
das Dores Taveira
Moreira o D. Anósía Taveira 1\10reira,
viúva e órfã do major reformado
Joaquim
de
Sousa Moreira.
O Ministro da Guerra assim o tenha ontendido e faça
executar.
Paços do Governo da República,
em 19 de
Março de 1027. - A~'fGNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA-

Abílio Augusto Valdês de Passos e Sousa.

Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, do 26 de Novembro' do
ano findo, sob proposta do Ministro da Guerra:
hei por
bom decretar que, nos termos da lei n. ° 1:817, de 12 de
Agosto do 1925, e decreto n." 11:807, de 30 do Junho
também do uno findo, se paguo o subsidio mensal de
615 a D. ~1aria Emília Feio Valfl, viúva do cirurgião mor
do exército Luís Cândido Fernandes
Vale.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça.
executar.
Paços do Governo da República,
em 26 de
Março (lo 1927.-AN'fÓ~ro
ÓSCAH DE FltAGOSO CAR.MO~A -Abílio

AU[Justo Valdês de Passos e Sousa.

2.° - Por decretos de 2 do emente mês:
~(inislér;o da Guerra - [.

n

Direcção GCl'al- 2. a Rrparlição

Concedidas as vantagens
de que trata o § único do artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 do Maio de 1019,
alterado pela lei n.? 1:039, de 28 do Agosto do 1020, a.
contar das datas que lhes vão indicadas, aos oficiais de
infantaria om seguida mencionados:
.
:Uajor João Augusto Fontes Pereira de llelo, no batalhão de caçadores
n.? 5, desde 19 do Fevereiro
do
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corrente ano, por ter completado o tempo de serviço
efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento
de 10 por cento sobre o soldo.
Capitão Joaquim Augusto do Carvalho Moniz, na
agência militar, desde 1 de Novembro de 1925, por ter
completado o tempo de serviço efectivo como oficial necessário para o segundo aumento de 10 por cento sobre
o soldo.
Tenentes: José Luciano Cabral e Castro, no quadro
da arma, e Raúl Coluço de Sousa Carvalho, no batalhão
de caçadores n." 5, desdo 31 de Dezembro, e Mário de
Paiva Nunes, no batalhão de automobilistas, desde 13
de Julho de 1926, por terem completado o tempo de sorviço efectivo como oficial necessário para o primeiro
aumento de 10 por cento sôbre o soldo.
Concedidas as vantagens de que trata O § único do
artigo 6.0 do decreto n. o 5:570, de 10 de Maio de 1919,
alterado pela lei n.? 1:039, do 28 de Agosto de 1920, fi
contar das datas que lhos vão indicadas, aOS oficiais do
serviço do administração militar em seguida meneionados:
Capitães: Augusto Carlos do Pina Tormenta e António Pires, respectivamente
desde 1 de Novembro de
1926 o de 1925, e tenente miliciano Francisco Pinto do
Amaral, desde 2 de Novembro de 1926, por terem completado o tompo de serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento do 10 por cento sobre o
sõldo.
Abatidos ao efectivo do exército o capitão do quadro
da arma de infantaria, adido, Alcídio Augusto Lopes
de Almeida, os tenentes do infantaria: adido ao quadro,
Mannel António Correia o milicianos do quadro especial,
adido, Francisco Maria do Araújo Ribeiro, e José Carlos, por terem completado o tempo de ausência necessário para constituir deserção, o primeiro em 18, os dois
seguintes cm 19 <3 o último em 4 do Fevereiro último.
Abatido ao efectivo do exército o tenente médico milíciano do regimento do cavalaria n.? 5 Jorge de Barros
Capinha, por ter completado cm 2 de Março último o
tempo de ausência necessário para constituir deserção.
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Disponibilidade

Capitão de artilharia, adido, Manuel Pereira de Bastos Valença, que de regresso do Ministério do Interior
se apresentou em 17 de Março do corrente ano.
Tenente do quadro da arma de infantaria, adido, António dos Santos, que por ter deixado de prestar serviço na guarda fiscal, se apresentou em 10 de Março
do corrente ano.
Adido ao quadro

Tenente de infantaria, adido, Raúl Faria Vilaçe, que,
por ter deixado de prestar serviço na guarda nacional
republicana, se apresentou em 6 de Março do corrente
ano.
Adidos

Tenente, o alferes de infantaria, adido, no Ministério
das Colónias, Luís Peixoto Teixeira, contando a antiguidade do pôsto e para efeitos de vencimentos, respec
tivamente, desde 1 e 5 de Dezembro de 1925.
Coronel de infantaria Augusto Manuel Farinha Beirão, por ter sido nomeado comandante interino da guarda nacional republicana.
Reserva

Ooronel do quadro da arma de infantaria Júlio José
Laje, nos termos do n.? 4.° do artigo 2.° do decreto de
25 de Maio de 1911.
Reforma

Capitão, o tenente na mesma situação Damião Afonso
Passos, nos termos da lei n. ° 1:477, de 4 de Outubro
de 1923.
Tenente-coronel do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia Francisco Xavier Roq ue Mundo, por ter sido
julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar
de inspecção.

Ministério da Guerra -

t. ~ Direcção Geral- 4. 3 Repartição

Condecorado com o grau de cavaleiro da Ordem Militar de Oristo, por estar nas condições do artigo 21.°
do decreto n.? 11:012, de 30 de Julho de 1925, o tenente de cavalaria Alfredo de Morais Sarmento.

\I
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Por decretos de 9 do corrente mês:
II inistério da Guerra - Repartição do Gabinete

Condecorado com a Cruz de Guerra de La classe,
o soldado Manuel da Silva, n.? 233 da 1.1.1 bataría do
4. o grupo de metralhadoras pesadas, porque, fazendo
parto do Corpo Expedicionário Português e guarnecendo
uma das metralhadoras no Forte de Esquin, no dia 9 de
Abril de 1918, ali se portou com tal bravura e indomável valentia que à terceira vaga de assalto dada pelo
adversário, lutando com a maior coragem e com um es·
pirito de sacrifício só digno de heróis, ali foi morto,
agarrado sozinho à sua metralhadora, depois de destruido todo o material e de terem tombado para sempre
todos os oficiais e praças que constituíam o seu grupo,
tendo o inimigo, vencido pelo seu heroismo, colocado sôbre
.a. sua campa a mais honrosa inscrição de que há momória.
Concedidas as vantagens de qUfI trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n." 1:03D, de 28 de Agosto de 1920,
a contar das datas que lhe vão indicadas, aos oficiais
.médicos em seguida mencionados:
Coronel Fernando Godinho de Figueiredo e Melo,
desde 9 de Março de 1926, 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 soldo.
'I'enrntes-corcnéis
: Alberto dos Santos Monteiro, AI·
berto Luis de Mendonça e Luis Flamínio Teixeira de
Azevedo, desde 1 de Dezembro de 1926, por ter fim completado o tempo de serviço efectivo, desde a sua promoção a tenente, necessário para o primeiro aumento
ele 10 por cento sobre o soldo, e Manuel de Lucena desde
14 de Março 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 soldo.
Capitães: António Luazcs Monteiro Leite e Santos,
desde 31 de Outubro de 1925, e Gilberto Carrilho Xavier desde 9 de Janeiro do corrente ano por terem completado o tempo de serviço efectivo, desde a sua promoção a tenente, necessário para o primeiro aumento
e 10 por cento sõbre o soldo,
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EBcola Pratica. de Cavalaria

Capitão, o tenente de cavalaria Mário Rafael da Cunha.
Quadro da arma de cavalaria

Major, o capitão Primo de Sá Pinto Abreu Soto
Maior.
Capitão, o tenente António Francisco Palermo Leal
de Oliveira.
Regimento de (}avala.rlan.O 1

Alferes de cavalaria, adido, Diogo Rogério dos Reis
Temudo, que por ter deixado de prestar serviço na arma
de aeronáutica se apresentou para preenchimento de vacatura no respectivo quadro.
Regimento

de cavalaria

n.O 2

Tenente de cavalaria miliciauo do quadro especial'
Júlio Domingues Borges Gaspar, que do regresso do
Ministério do Interior se apresentou em 4 do corrente
mês, por ter deixado de prestar serviço na guarda nacional rep LI blicana.
Reserva

I

Coronel médico Zeferino Martins da Silva Borges,
inspector de saúde da I." região militar, nos termos do
n. o 4.0 do artigo 2.0 do decreto de 25 de Maio de 1911.
Tenente-coronel veterinário inspector do serviço veterinário da 2. região militar João Coelho de Castro
Vilas Boas Júnior, nos termos do n. o 2. o do urtigo 2. o do
decreto de 25 de Maio de Hl11.
'I

lioistério

da Guerra -l.& ()Jrtcçá~ Geral- 4.' Repartição

Condecorados com o grau de oficial da Ordem Militar
de Cristo, por ostarem nas condições do artigo 21.° do
decreto n." 11:012 de 30 de JUlllO de 1025, os capitães
de engenharia José Machado de Barros e Mário da
Costa França.

4. o - Por decretos de i6 do corrente mês:
linistério da Guerra-1.a

Direcção Gml-2.B Repartição

Concedidas as vantagens do que trata o § único do artigo 6.0 do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1019~
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modificado' pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
aocontar das datas que lhes vão designadas, aos oficiais
de artilharia em seguida mencionados:
'I'enentes-coronéis Vergílio Pinto da Silva, no grupo
de artilharia n.? 24, desde 1 de Dezembro 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 sôbre o sôldo, e Luciano José Cordeiro,
no 2. o batalhão de artilharia de costa, desde 1 de Dezembro de 1926, ficando nula e de nenhum efeito a parte
{lo decreto de 8 de Janeiro do corrente ano, que lhe
concedeu as mesmas vantagens, por ter completado o
tempo de serviço efectivo desde a sua promoção a tenente necessário para o primeiro aumento de 10 por
~ento sôbre o sôldo.
Tenentes Emídio José Orugeira de Carvalho, na 4.a.
inspecção de artilharia, desde 6 de Maio de 1925, ficando nula O de nouhum efeito a parte do decreto de 22
de Agosto de 102ü, que lhe concedeu as mesmas vantagons, Alberto Frederico Carvalho Lima, no regimento
de artilharia n.? 3, e Antero Simões Pericão, no regimento de nrtilharia n.? 5, desde 31 de Dezembro de
1926, por terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento
de 10 por cento sôbre o soldo,
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, do 28 de Agosto de 1920,
a contar das datas que lhes vão índicadus, aos oficiais
de cavalaria em seguida mencionados:
Major Armando Pereira Carvalhnl da Silveira Teles
Bettcncourt, no regimento de cavalaria n.? ó, desde 1 de
Novembro de 1926, por ter completado o tempo de serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro
aumento de 10 por cento sobro o sôldo.
'I'enentes Joaquim Queiroz de Andrada Pinto, no quadro da arma, desde 10 do J aneiro de 1926, o Firmo
Bnptista Lúcio da Silva, na guarda nacional republicana,
desde 1 de Dezembro de Hl:!6, por terem completado o
tempo do serviço efectivo como oficial necossárío para.
() primeiro aumento do 10 por cento sobre o soldo.
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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 desde 1 de N ovembro de 1925, ao capitão do
serviço de administração militar António Libãnio Fernandes Gomes, por ter completado o tempo de serviço
efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento
de 10 por cento sõbre o soldo, ficando assim rectificado
o decreto de 5 de Março do corrente ano, inserto na
Ordem do Exército n.? 3, 2.:1 série, do mesmo mês, queconcedia aquelas vantagens.
\
Aumentado
de infantaria,
que em 29 de
luntàriamente

ao efectivo do exército o tenente miliciano
do quadro especial, Rogério dos Santos,
Março do corrente ano se apresentou vode deserção.

Nomeados professores efecti YOS da disciplina de língua
pátria do curso preparatório para o ensino comercial,
industrial e elementar de comércio e do curso oficinal
do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, nos
termos do § 1.0 do artigo 151.° do regulamento do mesmo
Instituto, respectivamente, os professores ordinários das
mesmas cadeiras, tenente-coronel de infantaria Júlio César Ferreira e major de infantaria, com o curso do estado maior António Barreto Rodrigues de Oliveira.
Negado provimento ao recurso interposto, perante o
Conselho de Recursos, pelo tenente-coronel reformado
José António da Cunha Vale, por não ter fundamento
legal.
Rejeitado o recurso interposto, perante o Conselho de
Recursos, pelo sargento ajudante de infantaria Humberto de Almeida Barros da Silva Ramos, por ser manífestamente ilegal.
Batalhão de caçadores n.v 3

Tenente, o alferes, adido ao quadro, Álvaro Henrique
Antunes, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro
de 1926.
Grupo de trem n.s 1

Major, segundo comandante, o capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia Manuel Francisco Mamede, contando a antiguidade, para todos os efeitos,
desde 29 de Janeiro do corrente ano.
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de guerra

Tenente-coronel, o major do quadro auxiliar dos serviços de artilharia Celestino Cláudio dos Santos Cidrais,
contando a antiguidade, para todos os efeitos, desde 2
de Abril do corrente ano.
Quadro auxiliar

dos serviços

de artilharia

Major, o capitão Isidoro Duarte, contando a antiguidade, para todos os efeitos, desde 2 do corrente mês.
Quadro da arma de cavalaria

Tenente Joaquim Queiroz de Andrada Pinto, que de
regresso do Ministério das Colónias se apresentou em 4
de Março último pam preenchimento de vacatura existente no respectivo quadro.
Tonente miliciano de artilharia Eduardo de Madureira
Proença, nos termos do artigo 7.0 do decreto n. o 13:020,
do 16 de Dezombro do ano findo.
Brigada

n.· 2 de caminhos de ferro

Tenente miliciano, o alferes miliciano do serviço de
administração militar, licenciado, António Augusto de
.Figueiredo e Vaeconcelos, nos termos dos artigos 432.0
do decreto de 25 de Maio de 1911 e 5.0 do decreto
n.? 13:020, de 16 de Dezembro de 1926, contando a
.antiguidade dosde 23 de Setembro do ano findo.
Quaclro de comissões

Major do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
João dos Reis Vitória, capitães do mesmo quadro José
Eduardo Abrantes e Silva, actualmente major, Joaquim
dos Santos c Joaquim Altino Gromicho e tenentes do
mesmo quadro Torcato Patrício, José António, e adidos
ao quadro José de Jesus, actualmente capitão, e Carlos
Augusto do Almeida, desde 30 do Setembro último, nos
termos do artigo 2.0 do decreto n.? 12:162, de 21 de
Agosto do ano findo.
Adidos

Capitães do grupo de artíharia n. o 22 Ernesto Nogueira
Pestana e do engenharia Manuel Bairrão Bastos de Car
valho, o primeiro por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão do serviço dependente do Ministério das Colónias, nos termos do artigo 7.0 do decreto
de 20 de Novembro de 1914, e o segundo por ter sido
requisitado para. dosempenhar as funções de inspector
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==.~~======~~========================~==~
dos serviços radiotelegráficos
e telefónicos da Direcção
da Aeronáutica
Militar, nos termos do § 2.° do artigo 4.()
do decreto n.? 12:162, de 21 de Agosto de 1926.
Tenentes do regimento de infantaria
n. ° 7 Abel Rodrigues Casaleiro,
do regimento
de infantaria n.? 18 António Teixeira.
Monteiro,
do regimento
de infantaria.
n.? 25, adido ao quadro) Alfredo Sampaio, do batalhão
de caçadores n." 5 Manuel da Silva Medcira e miliciano
do regimento
de infantaria
n.? 19 Augusto
da Cunha
Machado; do 2. ° batalhão de artilharia de cos ta, AlexandreAntónio Moura de Azevedo,
miliciano do mesmo batalhão, adido ao quadro auxiliar dos serviços de artilhariu, Júlio Francisco Lopes Pereira e do serviço de administração
militar,
em disponibilidade,
Augusto César
Justino
Teixeira,
o primeiro,
nos termos do § 2.° do
artigo 4.0 do decreto
u." 12:1G2, de 21 de Agosto
de 19~G, por ir prestar serviço no 1.0 grupo de esq uadrilhas de aviação República; os segundo e terceiro,
por terem sido requisitados
para desempenhar
serviço
na guarda fiscal e os restantes
por torem sido requisitados para desempenhar
comissões de serviço dependentes
do Ministério
das Colónias,
nos termos do artigo 1.0
do decreto de 20 de Novembro de 1914.
Alferes de j nfantaria,
adido ao quadro, António Veiga,
e do quadro auxiliar dos serviços de engenharia J oaquim
Isidoro Miguens, o primeiro por ter sido requisitado para
desempenhar
serviço na guarda nacional republicana
e
o segundo, nos termos do § 2.0 do artigo 4.0 do decreto
n." 12:162, de 21 de Agosto de 1926, por estar em serviço na aeronáutica
militar.
Nos termos do artigo 2.0 do decreto n,o 12:560, de
27 de Outubro do ano findo, ingressam no quadro auxiliar dos serviços de artilharia
os seguintes oficiais do
extinto quadro colonial:
•
Uapitãcs : José Joaquim do Oliveira, António de Campos Lima, José de Sousa Ferreira e António Júlio Es-

tanislau,

.

Tenentes:
Manuel Rodrigues Ferreira,
Álvaro do Matos, Alberto Soares, J osó Rodrigues Pereira Camilo ....(1,vier, Alfredo Maria da Costa Coelho, José da Silva, José
Dias, Este" no Dias da Cruz, Gaudõneio dn, Conceição,
Francisco
António Correia, José Maria de Amorim Júnior, Justino
de Babo, Joaquim
dos Santos Pinheiro,
T
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Manuel Simões Birrento, João Claudino, Agostinho Leonardo Rodrigues, António Pereira, Francisco Gonçalves
Viana, Francisco dos Santos, Manuel Nunes Vieira, José.
António da Silva Duarte, António dos Santos André,
António Alhandra, José Martins Amaro, João Inácio,
António Amâncio Capela, António Gomes Tôrres, Gabriel Mendes da Silva e António Luis.
Alfores: António Rodrigues Cardoso, João Tavares
de Sousa, Ilorácio dos Reis Gonçalves de Carvalho,
Artur de Almeida Campos e Alfredo Lourenço de Figueiredo.
Nos termos do artigo 1.0 do decreto n.? 13:020, de 16
de Dezembro do ano findo, ingressam no quadro auxiliar dos serviços de artilharia os seguintes oficiais milicianos de artilharia inscritos na escala dos sargentos:
Tr-nentes : José Joaqnim Lourenço, Abílio Gonçalves
Garcia, José Maria do Sousa, António Gonzaga Pinto,
Amadeu Eduardo Beltrão do Campos Ferreira Viana,
José Domingos Rodrigues Candeias, Francisco Correia
Pinto, Júlio Francisco Lopes Pereira, Augusto Nunes
Afonso, Abílio Lima da Costa, :Manuel Rodrigues de
Carvalho e Jaime Isidoro.
Alferes: José Carlos Pinto Coelho Martins de Lima
e Viriato Henriques Anjos Garcês.
Nos termos do artigo G. ° do decreto n. o 13:020, de 16
de Dezembro do ano findo, ingressam na arma de cavalaria os seguintes oficiais milicianos de artilharia inscritos na escala dos sargentos do aquela arma:
Tonontcs : Raúl Augusto Nogueira Baptista de Carvalho, Augusto César da Silva, Pereira, Raúl Baptista
Lúcio da Silva e Américo Ernestino Gonçalves.
Adidos ao quadro

Tenentes do infantaria, adidos, Francisco Maria Branco,
Alberto Carvalho ele Melo, Manuel dos Ramos e António Querubim dos Reis Chaves, que de regresso do Ministório das Colónias se apresentaram, o primeiro em 8
e 08 restantes em 11 do Abril do corrente ano.
Disponibill dada

Capitão

tenentes

do infantaria, adido, Afonso Sande Lemos,
do infantaria, adido, Dolfim Pais Lopes e do

ORDEM DO EXERCITO

326

N,o 5

2,- Série

quadro auxiliar dos serviços de artilharia Alfredo ~aria
da Oosta Coelho, por se terem apresentado, o primeiro
em 12 do corrente mês por ter deixado de prestar serviça na guarda fiscal, o segundo em 10 do mesmo mês
por ter sido dispensado do serviço da guarda nacional
republicana e o terceiro em 8 do mesmo mês por ter
regressado do Ministério das Colónías.
Supranumerários

Capitães de infantaria, adidos, José Augusto Pereira,
que de 'regresso do Ministério das Colónias se apresentou em 4 do corrente mês, e Oarlos Moreira Vidal, que,
por ter sido dispensado de prestar serviço na guarda
nacional republicana, so apresentou em 6 do mesmo
mês.
Inactividade

Tenente, coronel do quadro da arma de cavalaria
Justino José de Sousa Pinto o o capitão do regimento
de cavalaria n.? 6, adido ao quadro, João Jacques Sardinha da Cunha, por terem sido julgados incapazes do
serviço, tempor àriamonte, pela junta hospitalar de inspecção.
Reserva.

General António José Garcia Guerreiro, capitão do
quadro auxiliar do serviço de saúde do extinto 2.° grupo
de companhias António Fernandes Júnior e alferes do
batalhão de caçadores n.? 3 António Maria Maciel, o
primpiro nos termos do n.? 4.0 do artigo 2.° do decreto
de 25 do Maio de 1911 e os restantes 110rterem atingido
0
O limite de idade nos termos do n." 2.
do mesmo artigo
e decreto, sendo o último em 10 de Abril de 1925.
Reforma.

do serviço de administração militar, no quadro de comissões, Artur Luís Filipe de Magalhães, nos
termos do artigo 157. o do regulamento de disciplina militar.
Capitão

Ministério da Guerra- P Direcção Geral- 3. a Repartição
Rejeitado o recurso apresentado porante o Conselho
de Recursos pelo sargento ajudante do regimento de infantaria n. o 11 Manuel Simões Rosa, por não ter fundamento legal, devendo ser mantida a promoção ao seu
actual pôsto do sargento ajudante João Duarte Cas-

quinho.
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Rejeitado o recurso apresentado perante o Oonselho
de Recursos pelo primeiro sargento do regimento de infantaria n." 21, Lino da Ressureição e Silva, por ter sido
interposto fora do prazo legal.
Rejeitados os recursos apresentados perante o Conselho de Recursos pelos sargentos ajudantes do regimento
de infantaria n." 21, Armindo Ferreira de Almeida Oruz
e reformado, Raúl António da Rocha por terem sido interpostos contra os preceitos legais.
Rejeitados os recursos apresentados perante o Conselho de Recursos pelos sargentos ajudantes do regimento
de infantaria n. o 7, Isaúl da Conceição Ferreira;
do regimento de infantaria n. o 19, Adolfo Afonso; do regimento de artilharia n.? 1, Jaime Henriques Lopes; do
grupo de batarias de artilharia ti. cavalo, Augusto Pinto
de Freitas e da guarda nacional republicana Joaquim
Marques e pelos primeiros sargentos do regimento de infantaria n." 10, José António dos Santos e do batalhão
de caçadores n.? 10, Artur Durand Gradim, por não
terem fundamento legal.

Ministério da Guerra-

l.a Direcção Geral- L a Repartição

Condecorados com a medalha militar de ouro da classe
de bons serviços em substituição de duas de prata da
mesma classe, por se acharem nas condições da última
parte do § LOdo artigo 8.° do regulamento para a concessão da medalha militar de 28 de Setembro de 1917,
o general Adolfo César Pina e o capitão de engenharia
Ricardo Pereira Dias.
lioistério da Guerra- 3. a Direcção Geral - 8 a Repartição

Concedidas as vantagens de que trata O § único de
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 1926 ao coronel do corpo do
estado maior João de Almeida, por ter completado o
tempo de serviço efectivo necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sóbre o s0140.
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5. o - Por decretos de 23 do corrente mês:
Ministério da Guerra -I. Ii Direcç~o Geral- P 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 do Agosto de 1920,
fi contar
das datas que lhes vão indicadas,
aos oficiais
de infautaria om seguida mencionados :
Majores:
Jácome Maria Oom do Vale, no depósito do
hatalhão de metralhadoras
n.? 2, desde 1 de Novembro;
Henrique
Gomes da Silva Júnior, no regimento de infantaria n." 25, desde 4 de Dezembro;
António Correia
da Silva Carvalho, no Colégio Militar, desde 20 de Dezembro de 1926; Paulo Tomé Mendes, na Escola Central de Sargentos,
dosue 10 do Fevereiro de 1927; Francisco Vicente da Silva, adido no Mínistério das Colónias,
desde 15 de Novembro de 1924, por terem completado
o tempo de serviço efectivo como oficial necessário,
o
primeiro para o segundo aumento o os restantes para O
primeiro aumento de 1.0 por cento sobre o sõldo,
Capitães:
Carlos Boja da Silva, no batalhão do ciclistas n.? 1, desde 1 de Novembro de 1925; João Afonso
do Miranda, na 7. a Repartição da 3. Ii Direcção Geral do
Ministério
da Guerra,
desde 1 de Novembro de 1926,
por terem completado o tempo de serviço efectivo como
oficial necessário
para o primeiro aumento de 10 por
cento sôbre o sôldo.
Tenentes:
Raúl Dinis Abrantes
e Aristides Mourato
de Sequeira,
no regimento
de infantaria
n.? 5; Júlio
Luz, no regimento
do infantaria n.? 7; Joaquim Alvos
da Silva, no regimento de infantaria n.? 10; Júlio António da Trindade
e Júlio Albano Pereira Durão, no regimento de infantaria
n." 19; João Barroso Lopes, no
regimento de infantaria n.? 21; Álvaro de La Cruz Quesada Mendes, no batalhão
do ciclistas n.? 2; Manuel
JoaLuís Antunes,
no comando da 3.a região militar;
quim Brás Pereira, no quartel general do Govõmo Militar de Lisboa, desde 31 de Dezembro do 1926; António
Mondes Machado, no regimento
de infantaria n ," 20 o
Albino Estanislau
Bottoncourt do Quadros, no regimento
de infantaria
n.? 25, desde 6 de Maio de 1925, ficando
nula e do nenhum efeito a parte dos decretos de 14 de
Novembro
e 22 de Agosto do 1925 que respectivamente
lhes concederam
as mesmas vantagens;
José da Rosa.
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Mendes, no batalhão
de caçadores
n. o 2, desde 20 de
Dezembro
de 192b; José Augusto Cardoso, no quadro
da arma, desde 10 de Maio do 1926; Alfredo Augnsto
Moreira,
adido no Ministério
das Colónias, desde 9 de
Fevereiro
de 1926, miliciano Argentino
Herculano
de
Seixas, desde 21 de Janeiro de 1927, e do quadro especial Luís Alcide Nunes, desde 2 de Novembro de 19~6,
por terem completado
o tempo de serviço efectivo COmO
oficial necessário
para o primeiro
aumento de 10 por
cento sôbre o sôldo.
Concedidas
as vantagens
de que trata O § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio do 19 ....9,
modificado pela lei n. o 1 :039, de 28 de Agosto do 1920,
correspondentes
n. dois aumentos de 10 por cento sôbre
o sõldo, o primeiro desde 1 de Julho do 1920 até 30 de
Novembro
de 1924, e o segundo desde 1 do Dezembro
de 1924 até a data da sua passagem à reserva por decreto de 15 de Janeiro último, publicado na Ordem do
Exército n.? 1, 2.:1 série do corrente ano, ao coronel de
engenharia,
Carlos Augusto
Sá Carneiro, por ter completado, respectivamente
em 1 de Dezembro de 1919 e
em 1 de Dezembro de 1924, vinte e cinco e trinta anos
de serviço efectivo como oficial necessários
para os referidos aumentos.
Concedidas
as vantagens
de t 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,
aos segnintea oficiais do serviço do administração
militar:
Desde 30 do Setembro
de 1920 ao major Manuel
Mondrs; desde 1 de Novembro de 1924 ao capitão Vergílio Lusitano;
desde 1 do Novembro
do 1926 ao capitão Francisco
Caetano
Dias;
desde 1 do l\fal'<;o do
mesmo ano ao tenente Pedro dos Santos e Silva ; desde
30 do Abril do mesmo ano ao tenente António Agostinho;
o desde 13 do Julho do ano findo ao tenente
Francisco
António Bico, por terem completado o tempo
de serviço efectivo como oficial necessário
para o primeiro aumento do 10 por cento sôbro o sôldo.
Abatido ao efectivo do oxórcito o tenente do batalhão
do cacadores n. o 9 J 08(> Bernardo Martins de Magalhães,
por tOI' completado, em 23 do Fevereiro último, o tempo
de ausência necessário para constituir deserção.
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Abatidos ao efectivo do exército o capitão do serviço
de administração militar Alberto Cassiano Xavier Frazão e o tenente do mesmo serviço João Loureiro Gomes
Viana, por terem completado, em 16 de Março último,
o tempo de ausência necessário para constituir deserção.
Demitido do serviço do exército o alferes miliciano do
regimento de infantaria n.? 17 António Joaquim Ferreira, por se achar compreendido na alínea c) do n," 2.°
do artigo 149.° do regulamento de disciplina militar e
ser-lhe aplicável a doutrina do artigo 158.° do mesmo
regulamento.
Rejeitado o recurso interposto pelo major farmacêutico, Luís Augusto Ribeiro Vieira de Castro, por ser
manifestamente ilegal.
Negado provimento ao recurso interposto perante o
Conselho de Recursos pelo sargento ajudante de infantaria António Manuel Durana, por não ter fundamento
legal.
EstadJ maior general

General, o coronel do corpo do estado maior, primeiro sub-chefe do estado maior do exército, Alfredo
Mendes de Magalhães Ramalho, contando a antiguidade
desde 16 do corrente mês.
Corpo do esta.do maior

Tenente-coronel supranumerário,
adido, Ernesto da
França Mendes Machado, que, de regresso do Ministério
das Colónias, se apresentou em 18 do corrente mês.
Farmáoia Central do Exéroito

Tenente farmacêutico, o alferes farmacêutico Mário
Coelho Teixeira, contando a antiguidade desde 31 de
Março do corrente ano.
Disponibilidade

Major de infantaria, adido, Eugénio 'I'õrre do Vale e
capitães de infantaria, adido, Eugénio Ribeiro de Almeida e de cavalaria, adido, António Raúl da Costa
Mira, que se apresentaram, respectivamente, de licença
ilimitada, de regresso do Ministério das Colónias em 18
do corrente e por ter deixado de prestar serviço na
guarda nacional republicana.
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Adidos ao quadro

Tenentes de infantaria, adidos, João Marques, Vergílio de Oliveira e João da Cunha, que, de regresso do
Ministério das Colónias, se apresentaram os dois primeiros em 13 e o último em 20 do corrente mês.
Adidos

Major de engenharia Luis de Meneses Leal, por ter
sido requisitado para uma comissão de serviço dependente do Ministério das Colónias; capitão do regimento
de infantaria n.? 9, adido ao quadro, Henrique Augusto,
e tenente do mesmo regimento Domingos António Jerónimo, por terem sido requisitados para prestar serviço
na guarda fiscal; tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia Rafael Carvalho Matias, nos termos do
artigo 2.° do decreto n.? 12:560, de 27 de Outubro de
1926, e alferes do regimento de cavalaria n.? 2 António
Afonso de Carvalho, por ter sido requisitado para prestar serviço na guarda nacional republicana.
Reserva

General graduado, adido, em serviço no Ministério das
Finanças, Carlos Alberto Cruz e Sonsa, e capitão de artilharia, adido, na situação de licença ilimitada, José de
Sommer Ribeiro, respectivamente, nos termos dos n.OS 4.°
e 3.° do artigo 2.° do decreto de 25 de Maio de 1911.
Reforma.

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de engenharia, do batalhão de pontoneiros, Agostinho Rodrigues
Fernandes, por ter sido julgado incapaz de todo o serviço pela respectiva junta hospitalar regional em 21 de
Fevereiro último.
6.°-

Portarias

Por portaria de 24 de Fevereiro 6ltimll :
Ilinistério da Guerra - 3.a Direr~áo Geral-

s.a

Repartição

Dissolvida a comissão nomeada por portaria de 8' de
Dezembro do ano findo, inserta na. Ordem do Exército
n." 24, 2.3 série, de 31 do mesmo mês e ano encarregada de elaborar no mais curto espaço de tempo o pro-
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jecto de regulamento
da Escola Central de Sargentos;
e louvar os oficiais abaixo mencionados,
que fizeram parte
da referida comissão, pela muita inteligência,
critério e
dedicação que revelaram
no desempenho da missão, de
que foram incumbidos,
demonstrando
excepcionais
qualidades de trabalho e competência
profissional :
Coronel do corpo do estado maior Aníbal Augusto
Ramos de Miranda.
Tenentes
coronéis do corpo do estado maior Liberato Damião Ribeiro Pinto e do serviço de administração
militar Abeillard Armando de Mira Saraiva.
Majores:
de infantaria,
Paulo Tomé 'Mendes, de artilharia, Elisio Mário Santos Lobo, com o curso do estado maior, Vasco de Oarvalho e de cavalaria, com o
mesmo curso, Viriato Scrtório dos Santos Lobo.
Capitães:
de infantaria,
Luís António de Santana, de
artilharia
Luis António Vicente, de engenharia
Eduardo
Pires e do secretariado
militar, Artur do Nascimento
Nunes.
Tenentos:
de infantaria,
Henrique Martins Fígueíroa e
de cavalaria Salvador Gatão Fernandes.

Por portarIas de 24 de Março últImo:
lIillistério da Guerra - 3.a Direcção Gml-

5. a R"partição

Dissolvida a comissão nomeada por portaria de 26 de
Novembro
do ano 'findo, insorta na Ordem do Exército
n,o 23, 2.:J. série, de 20 do mesmo mês e ano, encarregada de elaborar no mais curto espaço de tempo o projecto de regulamento
das oscolas regimentais
e louvar
os oficiais abaixo mencionados,
que fizeram parto da referida comissão, pela esclarecida
intcl igôncia, critério,
dedicação
e aturado estudo que revelaram
no dcsemponho da missão do que foram incumbidos, demonstrando
excepcionais
qualidades
do trabalho e alta competência
proflssional :
Coronel do corpo do estado maior Aníbal Augusto
Ramos de Miranda.
Tenente
coronol do corpo do estado maior Lihorato
Damião Riboiro Pinto.
Major de engenharia
II crmínio J oeó de Sousn Serrano.
Capitães:
de infantaria
Luís António de Santana, ele:
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artilharia JOSBCarvalho do Espirito Santo, de cavalaria
JoãoPin to de Almeida Ribeiro e do serviço do administração militar Eduardo Guedes de Carvalho Meneses.
Tenente de infantaria Vasco Godofroy de A.breu de
Lima.
Dissolvida a comissão nomeada por portarias de 26
de Novembro e 24 de Dezembro do ano findo, insertas
nas Ordens do Exercito n.? 23, 2.:1 série de 29 de Novembro e n." 24, 2.:1 série dr 31 de Dezembro do mesmo
ano, encarregada de elaborar no mais curto prazo o
projecto de organização da Escola de Educação Física.
do Exército, e louvar os oficiais e o cidadão abaixo mencionados que fizeram parte da referida comissão, pela
muita inteligência, dedicação e critério qne revelaram no
desempenho da missão de qn0 foram incumbidos, demonstrando excepcionais qualidades de trabalho e competência profissional:
Coronéis: do corpo do estado maior Aníbal Augusto
Ramos de Miranda e Luís Augusto Ferreira Martins e
de artilharia José Paulo Fernandes.
Tenente coronel. médico António Mauricio Sarmento
de Macedo.
Capitão tenente José Victor Murinelo,
Maj ores de infantaria José Firmino da Veiga Ventura
e Raul Silvão Loureiro.
Capitães de infantaria Viriato da Fonseca Rodrigues e
médico miliciano António Ilídio ~eix{'ira de Vasconcelos.
Tenente de infantaria Henrique Carlos Mata Galvão,
Mostre de esgrima António Martins.

Por portaria de 2 do corrente mês:
linistério

da Guerra - i. a Direcção Geral- 2. a Rrparlição

Nomeados para constituírem as comissões de avaliação
de indemnizações dos distritos abaixo designados, para
os efeitos do artigo 54.0 do regulamento de requisições
militares, os seguintes oficiais e indivíduqs da classe civil:
Distrito de Vizeu

Presidente, major do regimento
Albertino José Serpa Côrte Real.

de ínfantarian,

o

14,
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Vogais, Dr. Daniel Saraiva Vieira de Campos, Hermínio C. Madeira Leitão e António Cardoso.
Secretário, tenente do regimento de infantaria n.? 14
Teófilo António Saraiva.
Distrito de Aveiro

Presidente, capitão Pedro Marques.
Vogais, António Salgado Martins Arroio, João José
Trindade e Alberto de Oliveira Dias.
Secretário, tenente do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia Artur Gonçalves da Silva.
Distrito da Guarda

Presidente, major do regimento de infantaria n, ° 12
Jerónimo Gonçalves Ribas.
Vogais, António Neves Ferreira, António Augusto
Proença e António Guedes de Sá.
Secretário, tenente do regimento de infantaria n." 12
Luís Simões Saraiva.

Por portarIa de 16 do corrente mês:
1linis'ério da Guerra-

ta Direcção Geral- 3.a Repartição

Promovidos a aspirantes a oficial para a Escola Militar,
nos termos do artigo 28.° do decreto n.05:787-4 D, de 10
de Maio de 1919, nas datas abaixo indicadas e com os
vencimentos a que se refere o artigo 1.0 do decreto
n. ° 8:693, de 6 de Março de 1923, as seguintes praças
e individuos da classe civil:
Em 23 de Dezembro de 1926:
Primeiros sargentos cadetes: do regimento de infantaria n.? 4 Cláudio Pedro de Brito Pinhol e Aldemiro
da Encarnação Pires; do batalhão de metralhadoras n.? 1
J osé Coelho da Fonseca; do regimento de artilharia n. ° 2
Carlos Cecílio Nunes de Góis Mota e António Sampaio
Azevedo; do regimento de artilharia n.? 3 Joaquim Augusto Pinto Quedes e José Augusto Junqueiro Gonçalves de Freitas, do regimento de artilharia n. ° 5 Amílcar
Hermínio Rosas e de artilharia de montanha António da
Conceição Marcelino; do regimento de cavalaria n." 1
Joaquim Policarpo Mendes Dias; do regimento de ca-
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valaria n.? 2 José Lopes Ferreira da Silva, António
V:lSCOda Costa, Gaudêncio António Rosa, Garcia, J 011.0
Evangelista Garcia Duarte da Silveira, Oscar Spencer
Moura Brás e Antonino Fernandes Pereira da Cruz; do
regimonto de cavalaria n." 3 Américo Chamiço Dias
Heitor, Carlos Alberto Serpa Soares, Josino Francisco
Costa de Azevedo, Amândio Manuel Pascoal Rodrigues,
Mário Jaime Machado Faria, Carlos Alberto da Costa
Botelho, Homero de Oliveira Matos e Américo de Carvalhal Esmeraldo ; do regimento de cavalaria n. o 4 Jorge
Alexandre ele Campos Barbosa Vieira; do regimento de
cavalaria n. o 5 J oão dos Santos Pereira ; do regimento
de cavalaria n.? G António Joaquim Rodrigues Queiroz
e do regimento de cavalaria n. o 8 José Policarpo Mendes Dias.
Segundos sargentos cadetes: do regimento do infantaria n. o 1 Celestino José Soares Garcia Gomes e do
grupo de artilharia de montanha n.? 3 Jacinto lsla de
Montalvão Santos e Silva.
Soldados: do regimento de infantaria n, o 20 António
José Araújo Leite Castro Sampaio Vaz Vieira e do regimento de cavalaria n. o 2 Eduardo Pinto Barradas.
Civis: António Amaro Romão, Armando de Sousa
Botelho, Adelino Mendes Moura dos Santos, Emílio Mendes Moura dos Santos, João Miranda de Morais, José
Rodrigues Pimenta, Orlando Luis de Oliveira, Cristóvão
do Anjo Vidigal, Eduardo Ferreira Soares de Albergaria, Mário dos Santos Pires Neves, António Camilo de
Sá Pinto Soto Maior, António Rodrigues dos Santos Júnior, António Manuel Guerreiro Evaristo, António Vaz
de Carvalho Viana Crôspo, Floriberto Vilar Bettencourt,
António Quintinho da Costa, António Maria da Anunciação Telo, Carlos Amorim Castanheira, Aldomiro Carlos Nunes Correia, Francisco de Lucena, Júlio de Oliveira Cidreiro, Joaquim Maria Belo, João Francisco
Calado e Adriano Gonçalves Onofre.
Em 4 de Janeiro do corrente ano:
Primeiro sargento cadete do regimento de artilharia
n.? 8 .Iosó Rafael Baptista Júnior.
Soldados: do regimento de infantaria n. o 1 José Domingos Peres Garrido; do regimento de infantaria n.? 6
Adriano Brandão de Vasconcelos; do regimento de sapadores mineiros n. o 1 José Carlos Vaz Soares Bap-
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tista e Luís "Maria da Cãmara Pina; do regimento de
telegrafistas Mário 'I'orroais Fragoso; do 1.0 grupo de
esquadrilhas de aviação República Manuel Alcobía Veloso
e Adalberto da Conceição Ferreira Pinto e da Escola
Militar de Aviaçã-o Eduardo Augusto Soares da Piedade.
Civis: Adelino Alves Verissimo, Renato Vitório Serafim de Assis, Júlio "Manuel Pereira, Domingos Duarte
Beirão Belo, Adriano Vieira Coelho dos Santos Macedo,
António José Martins Leitão, Vergílio Serafim Cardoso
Pereira e David Cicílio Sardinha.
Em 7 de Janeiro do corrente ano:
Primeiro

sargento

cadete do regimento

de cavalaria

n.? 9 Joaquim Manuel da Costa Júnior.

Soldados: do regimento de infantaria n.? 18 Gaspar
Mari« Chaves Marques de Si Carneiro; do regimento
de telegrafistas António do Carmo Dantas e da Escola
Militar de Aviação António Augusto Lopes.
Civis: Alfredo Botelho de Oliveira, Luís Teixeira
Soares da Mota, Artur Pinto do Andrade, João Carlos
de Sousa, João da Costa Laje, Raúl ele Castro Caria,
Miguel da Silva Amorim, Marçal Celorico Moreira e
Eduardo do N ascimonte Carneiro Allen,
Em 12 de J anoiro do corrente ano:
Civil: Oarloe Marques Loureiro.

POJo

portarias de 20 do corrente mês:
Ministério
da Ou.erra-

3.a Dircc~ão Gffal

Louvado o major de artilharia com o curso do estado
maior, Vasco de Cnrvalho, director da extinta escola
preparatória
do oficiais do secretariado militar, pela
muita inteligência, critério, dedicação e proficiência com
que exerceu aquele cargo, vencendo várias dificuldades
para que os alunos saíssem daquela Escola com um
certo número do conhecimentos indispensáveis não só à
função especial do oficiais do socrotariado militar, mas
também à sua qualidade mais genérica de oficiais elo
exército.
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Louvados
os instrutores
da extinta escola preparatória de oficiais do secretariado
militar, capitães de infantaria com o curso do estado maior, Alfredo Ferraz de
Carvalho e do secretariado
militar João Xavier de Paiva
e Manuel Grilo da Cruz Andrade, pela inteligência,
dedicação e zêlo com que desempenharam
as suas funções.
Louvado
o capitão do secretariado
militar Francisco
Grilo Fevereiro,
secretário
e tesoureiro
da escola preparatória
de oficiais do secretariado
militar, pela leal
'coadjuvação,
zêlo e dedicação com que desempenhou
as
suas funções.
Louvado
o capitão de infantaria
José António Martins Júnior, pelo critério, zelo e dedicação com que reorganisou
o depósito
de publicações
do Mínistéric
da
Guerra.

Por portartas de 21 de corrente mês:
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
Nomeados pelos Ministérios do Interior,
da Guerra o
da Marinha os oficiais e cidadãos abai '0 designados para
constituírem
a comissão
de recepção
da missão do
exército ospanhol e da équipe ropresontativa
da' guarnição militar de :Madrid. que no próximo dia 2::1 de MO/ia
vem a Portugal
disputar
a Taça Guarnição Militar de
Lisboa,
no VI encontro
militar de foot-ball entre as
guarnições militares do Lisboa e Madrid:
Presidente:
Coronel

do infantaria

Vogais:
Ropresentantos
Major

de infantaria

Francisco

do Governo

Bernardo

Militar

João A ugusto

do Canto,

do Lisboa:

do Fontes

Pereira

de ')1010;
Cavitllo de casalaria,
com o curso do estado maior,
Humberto
Luna da Costa Pereira, e Oliveira.
Rcpres

ntantcs

do Desporto:

Primoiro tenente onger:heiro construtor
naval Alfredo
da Silveira Áyila de 1\1010, pela União Portuguesa
do Foot-baU ;
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Engenheiro Aníbal Mariz Fernandes, pela Associação
de Foot-ball de Lisboa;
Dr. Pedro Sanchez, pelo Sporting Club de Portugal.
Treinadores:
. Capitães: de infantaria José da Cruz Viegas e de artilharia José Vitorino Branco.
Representantes
Guerra:

da Comissão dos Padrões da Grande

Coronel do corpo do estado maior Manuel Firmino
de Almeida Maia Magalhães.
Capitão de fragata Afonso Júlio de Cerqueira.
Capitães: de infantaria Guilherme Carlos Oom e do
serviço de administração militar Augusto Campilho de Lima Barreto.

Ministério da Gllma - P

Direcção Gml-

2. a Repartição

Louvado o coronel do serviço de administração militar João Evangelista da Costa Roxo, porque, como ofi-cial de administração militar, mostrou qualidades de infatigável trabalhador e se houve sempre na bOI1administração e rigorosa fiscalização dos dinheiros do Estado
<comzêlo inexcedível, sem a menor tergiversação.

Por portaria de 27 do corrente mês:
~Iilli,
tério da Guerra - Repartição do Gabinete
Nomeados os oficiais abaixo designados para constituírem a comissão de avaliação dos prejuízos ocasionados pelo movimento revolucionário de Fevereiro do corrente ano:
Capitão de infantaria José Lobato.
Tenentes: de infantaria, José Gonçalves e Alberto
Carvalho do Melo; de artilharia, Francisco Peixoto Che..
das, e de cavalaria, Júlio Estevens.
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Por determInação do Govêrno da República:
Ministério da Guerra - P Dir.rção Gml- 3.a Rppartição

Capitães de infantaria: no quadro da arma, Manuel
António dos Santos, e supranumerário,
da Direcção da
arma, Artur Ernesto Campos de Oliveira Pinto.

linistério da Guerra - 3

a

Direeçio Gml

Segundo sub-chefe do estado maior do exército, interino, o coronel do corpo do estado maior, chefe da
2.::1Repartição, Luís Augusto Ferreira Martins.
2." Repartição

Chefe, o coronel do corpo do ostado maior, da mesma
repartição, António Mário de Figueiredo Campos.
'I'enento-coronel do corpo do estado maior, Ernesto
da França Mendes l\fachado.
Capitão de artilharia, com o curso do estado maior,
da 5. a Repartição, Francisco António Pereira dos Santos.
3.' Repartição

Coronel do corpo do estado maior, da 2.1.1Repartição,
José Esteves da Conceição Mascarenhas.
Major de cavalaria com o curso do estado maior, subchefe do estado maior da La região militar, Joaquim
Eduardo Martins da Costa Soares
O.' Repartição

Major de artilharia com o curso do estado maior,
chofo da 4. a repartição do quartel general da 1.::1região
militar, Francisco Aires de Abreu.
Secção de cartografia

Capitão do
Artur Pereira
Tenente do
4.& repartição
das Neves.

regimento de artilharia n, o 1, Gonçalo
Coutinho.
quadro da arma de infantaria, adjunto da
da mesma Direcção geral, Antero Dâmaso
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Direcção Gwl

Sub-director dos serviços do exército, o coronel do
corpo do estado maior, segundo sub-chefe do estado
maior do ex6rcito, Aníbal Augusto Ramos de Miranda.
1.' região militar

Ajudante de campo do comandante interino, o tenente
miliciano do regimento de artilharia n. o 5, Francisco de
Melo e Costa.
Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
António Maria.
Tenentes: do regimento de artilharia n. o 5, Clemente
Galhardo Gonçalves da Gama e do quadro auxiliar dos
serviços de artilharia, do grupo de trem n." 1, Júlio
Moira de Amorim.
Govérno Militar de Lisboa
Comando da

artilharia

Maior do 2.0 batalhão de artilharia
LapaF'ernandos
Manuel, pelo pedir.

de costa, João

Govérno Militar dos Açõres
Capitães de infantaria, João Alpoim Borges do Canto
e supranumerário, João Coelho Borges.
Dtrecção.üa

arma de infantaria

Sub-director, O coronel chefe da 2. repartição da
mesma Direcção, Jaime Vaz.
Ajudante do general director, o capitão do quadro da
arma de infantaria. adjunto da 'l," repartição da 3.a Direcção Geral do Ministério da Guerra, Fernando de CastI'O da Silva Oanedo.
4

1.' Repartição

Ohefe, o tenente
Maria Martinho.

coronel da mesma Direcção, José
2.· Repartição

Chefe, o tenente coronol da mesma Direcção, Albino
Cândido Pinheiro de Castro.
3.· Repartição

Chefe, O tenente coronel da mesma Direcção, Geraldes
de Figueiredo de Abreu e Castro.
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Escola Prática de Infantaria

Comandante, o coronel do quadro da arma de infantaria, em serviço na 5." inspecção, Casimiro Victor de
Sousa Teles.
Quadro da arma. de infantaria

Coronel do regimento de infantaria n.? 2, João António GÔrdo.
Capitão do regimento de infantaria n. ° 5 Carlos Augusto Tavares de Andrade.
Tenente '; do regimento de infantaria n." 8 Alberto
Simões Dias, do regimento de infantaria n. ° 13 Mário
Augusto Gil; .10 regimento de infantaria u.? 16 Vicente
Gonçalves de Almeida, do batalhão de caçadores n.? 1
Leandro de Carvalho Roseira e do batalhão de caçadores n.? :3 José de Lemos e Sousa, sendo os dois primeiros e o último pelo pedirem.
Quadro dos oficiais milicianos de infantaria.

Tenente .miliciauo do regimento
Carlos António Parreiral (Ia Silva.

de infantaria

n.? 5

Regimento de infantaria n.O 1

Tenente
mos.

de infantaria,

adido ao quadro, Manuel Ra-

Regimento de infantaria n.- 2

Tenente do batalhão de caçadores 11.° 1 João Arruda
Poreira, pelo pedir.
Regimento de infantaria n." 3

'I'enente-coronel

módico miliciano do extinto 8.° grupo
de ruotrulhndorus
João Baptista da Silva Guimarães.
Major médico miliciano do mesmo extinto grupo João
Antunes Guimarães.
:Regimento de infantaria n," 5

Capitão de infauturiu, da. 4. n repartição da V' Diroeção Geral do Ministério da Guerra, Joaquim Augusto
David.
Regimento de infantaria n.> 12

Capit1to do serviço do administraç1to militar do batatalhão de caçadores n.? G Augusto Carlos de Pina Tormenta, pelo pedir.
Regimento

Tenente do infantaria
celino Queiroz.

de

tnfant ria n.' 18

do quadro da arma João Mar-
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Regimento de infantaria n.· 19

Tenente de infantaria,
gusto, pelo pedir.

adido ao quadro, Rogério Au-

Regimento de infantaria n.· 25

Tenente do regimento de infantaria n." 24 Armando
Eduardo Pinto Correia, por motivo disciplinar.
Batalhão de caçadores n.· 2

Alferes do quadro dos oficiais módicos Jerónimo Oarlos da Silveira, pelo pedir.
Batalhão de caçadores n. ° 4

Tenente de infantaria,
Nascimento Barros.

em disponibilidade, Filipe do

Batalhão de caçadores n

5

o

Capitão do quadro da arma de infantaria, adjunto
da 5.a Repartição da s.a Direcção Geral do Ministério
da Guerra, Nuno Ferreira Viana.
Alferes do regimento de infantaria n. o 1i António Coelho Sampaio.
Batalhão de caçadores n.O 8

Tenente de infantaria,
ria Branco, pelo pedir.

adido ao quadro, Francisco Ma-

Batalhão de caçadorea n.· 9

Capitão do regimento de infantaria n.? 8 António da
Silva Poças.
Tenente do regimento de infantaria n." 8 Romeu Óscar
do Barros Carmona.
Batalhão de metralhadoras n.s 1

Capitães: do batalhão de caçadores n.? 5 Carlos Monteiro do 'Sousa Leitão e do infantaria, adido ao quadro,
em serviço na Direcção da Estatística e Estado Civil do
Corpo Expedicionário Português, Jaime Ferreira.
Depósito do batalhão de metralhadoras n.s 2

Tenente do quadro da arma de infantaria Ovídio Alberto do Faria Poças Falcão, pelo podir.
Batalhão de metralhadoras n.· 3

Comandante, o major elo extinto batalhã
res n.? 9, Agostinho Pires de Morais.
I

i

de caçado-
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Capitães: do extinto batalhão de caçadores n.? 9 Manoel Ferreira da Silva Couto Júnior, Emílio Tito Ferreira da Silva Couto, Mário Armão Ferreira, António
Eduardo Cabral e Castro, adido ao quadro Tibério Pereira da Silva, miliciano do quadro especial António
Gonçalves Pires, da L." inspecção do infantaria Augusto
Martins Nogueira Soares e módico do regimento de cavalaria n.? 9 João da Maia Romão.
Tenentes: do extinto batalhão de caçadores n.? 9 Carlos Gomes Cordeiro, João Belo, Jorge Martins Nogueira
Soares, Luís Gomes de Oliva Teles, Américo Pinto da
Silva Oliveira, António da Silva Pinheiro, Angelo Costa,
Francisco de Assis Cardoso Rangel, José Monteiro da
Rocha Peixoto, Manuel Gomes de Araújo, Carlos Alberto Garcia Alves Roçadas, Carlos José Moreira, Baldomero Pavão Barbosa, Luís Augusto Soares de Sousa
Sanches, Alfredo Augusto Soares Ribeiro; do regimento
de infantaria n. ° 18 José Nogueira Soares Júnior, Fernando Martins Salgado e supranumerário Agostinho Seguro Poreira e milicianos, do quadro especial, do extinto
batalhão de caçadores n." 9 Fernando Eurico da Costa
Oliveira e Alberto Guimarães Baptista.
Batalhão de oiolistas n.> 1

Tenente miliciano, do quadro especial, do regimento
de infantaria n.? 9 José Francisco da Silva, pelo pedir.
Quadro da arma de artilharia

'I'enente-coroncl do 2.° batalhão de artilharia de costa
Luciano José Cordeiro.
Majores: do extinto regimento de artilharia n. ° 6 Sérgio Ribeiro de Sousa. e do extinto regimento de artilharia n." 8 João José Pereira Damasceno.
Capitães: do extinto regimento de artilharia n." 6
N uno Álvaro Brandão Antunes, de artilharia, em disponibilidade, Francisco Freire de Matos, o miliciano, do
quadro especial do extinto regimento de obuses de
campanha, Manuel António Martins Olaio.
Regimento de artilharia n. o 3

Capitães: do extinto grupo do artilharia a cavalo João
Vasco de Meneses, e em disponibilidade Francisco José
Honriq llOS Cortês .
. Tenentes: do extinto grupo de artilharia a cavalo Máno Norberto Nunes, Osvaldo da Conceição Vieira de An-
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drade e João António Montalvão dos Santos e Silva e doregimento de artilharia n.? 4 João dos Santos Marques.
Alferes: do grupo de artilharia a cavalo n.? 1 Hui da
Silva Horta, Carolino Eduardo Ferreira do Nascimento
e Fernando Ferreira Castelão.
Regimento de artilharia n.· 4

Capitães : do extinto 3.0 grupo do regimento de artilharia n.? 2 António Fernandes Gomes Pereira, João
Taborda Alves Pereira e Joaquim Duarte Alves, miliciano, do quadro especial do extinto regimento de obuses de campanha, Jaime Ferreira Coutinho, e veterinário,
do regimento de cavalaria n. o 4, Baltasar Gomes Pereira,
pelo pedir.
Tenentes: do extinto 3.0 grupo do regimento de arti'lharia n.? 2 Marino da Cunha Sanches Ferreira, José
Filipe da Silva Neves, Jorge Dionísio de Jesus, Alva,ro
Pires Miranda e Carlos Augusto Nunes, do extinto rogimento de ObUS0S de campanha António Pedro da Oosta, Manuel da Ressurreição
Vicente, miliciano, do quadro especial, Carlos Olavo Correira de Azevedo, e do
quadro auxiliar dos serviços de artilharia, do extinto
3.° grupo do regimento de artilharia D.O 2, António Maria Mendes e Vergílio da Costa Rosa.
Alferes miliciano, do extinto regimento de obuses de
campanha, José Carlos Pinto Coelho Martins de Lima.
Regimento de artilharia n.· 5

Tenente do extinto regimento de artilharia n.? 8 António do Nascimento Ribeiro Macário.
Alferes do grupo de artilharia de montanha n,° 2 Artur de Jesus Fernandes.
1.0 batalhão de artilharia de casta

Capitão do quadro
do extinto regimento
Tenente do quadro
do extinto regimento
Soares, pelo pedir.

auxiliar dos
do artilharia
auxiliar dos
de artilharia

de artilharia,
n." G, Jos6 Silvestre.
serviços de artilharia,
n. o 6, Vicente da Silva
serviços

Grupo de artilharia a cavalo n.O 1

Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
do grupo de trem 0.02, Ernosto António Ribeiro Maltês.
Tenente do regimento de artilharia n. ° 2 Feruaudo
António do Oliveira.
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Grupo de artilharia a cavalo n." 2

Capitão do regimento de artilharia n," 3 José Maria
:ReMlo Valente do Carvalho, pelo pedir.
Grupo independente de artilharia pesada n.· 1

Comandante, o coronel do extinto regimento de artilharia n." 8, Daniel Rodrigues de Sousa.
Segundo comandante, o tenente-coronel do extinto regimento de artilharia n." 8, João de Azevedo Monteiro
de Barros.
Capitães: do extinto regimento de artilharia n.? 8 Artur Mendes de ~Iagalhães, milicianos do quadro especial, do extinto regimento de artilharia n." 7 Francisco
da Silva Pinto e do extinto regimento de artilharia n." 6
Raúl Narciso da Costa Guimarães.
'I'enentes : do extinto regimento de artilharia n." 8
Artur Rebelo de Almeida, Leão do Sacramento Monteiro, João Inácio Bontes Pimenta e miliciano do quadro
especial Luís Mário Ferreira Caldas de Lemos, do extinto regimento de artilharia n." 6 Álvaro Tavares Afonso
dos Santos e miliciano do quartel general do Govôrno
Militar de Lisboa, J OSÓ jfaria de Sousa; do quadro auxiliar dos serviços de artilharia, do extinto regimento de
artilharia n." 8, Manoel de Andrade Largo, Manuel Mendes da Rocha e Possidónio Lopes Coelho.
Alferes do extinto regimento de artilharia n." 6 Carlos
Luciano Alves de Sousa e do extinto regimento de artilharia n.? 8 Francisco António Gonçalves Cardoso.
Grupo independente de artilharia pesada n

o

2

Comandante, o coronol do extinto regimento de artilharia n.? 7, José Paulo Fernandes Júnior.
Segundo comandante, o major elo extinto regimento
de artilharia n.? G, Carlos David Calder.
0
Capitãos : do oxtiuto regi!Urnto de artilharia 0. 7
Josó Lopes Corroia do ~Iatos e Celestino Pereira Castilho, miliciano do quadro especial, do extinto regimento
de artilharia n. ° 7, Daniel Fernandes Barros Queiroz,
e do quadro auxiliar dos serviços de artilharia Pedro
Camilo Chaínha.
'I'eneutes : do extinto regimonto do artilharia n, ° 6
Félix José Antunes e Mateus Martins Moreno Júnior, e
miliciano José Diogo da Silva, pelo pedir; do extinto regimento de artilharia n." 7 José Paulo do Sousa Rêgo,
Acácio Vidigal das Neves e Castro, Carlos Kol de Al-
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varenga, Nuno Álvares Guedes Vaz, Selénio Gualter
Oalheiros, milicianos Jaime Izidro e Nanuel Rodrigues
de Carvalho e do quadro auxiliar dos serviços de artilharia José Maria dos Santos Freire Júnior, Bernardo
da Conceição e João Roque.
Alferes do extinto regimento de artilharia n. o 7 ArturVicente Mendonça de Oarvalho.
Grupo independente de artilharia pesada n.· 3

Oomandante, O major do extinto regimento de artilharia n.? 6, José do Carmo da Silva Dias.
Capitães milicianos do quadro especial, do extinto regimento de artilharia n. ° 6, Manuel J osé de Ávila Madruga e Alfredo Horácio da Cunha Néri.
Tenentes: da extinta bataría de artilharia de defesa
móvel de costa n.? 4 Carlos de Sousa Gorgulho, José
Roberto Raposo Pessoa, Vito r Manuel Saraiva Lopes,
Anlbal Scípião Formosinho da Silva, do extinto grupo
de artilharia a cavalo Manuel Joaquim Ferreira, do extinto regimento de artilharia n.? 6 José Gomes Martins
Oalado Júnior, Luís António Simões Candeias e miliciano
do quadro especial Oarlos Nunes de Oastro Paiva.
Alferes "lo quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
da extinta bataria de artilharia de defesa móvel de costa
n." 4, Narciso da Silva Bastos.
Grupo de artilharia n.s 22

Capitão do extinto regimento de artilharia
nuel Miranda, pelo pedir.

n. ° 8 Ma-

Grupo de trem n. o 3

Alferes médico do 2.° batalhão de artilharia de costa
Antonio Manuel da Cunha Ferreira, pelo pedir.
Companhia de especialistas

Comandante, O capitão de artilharia, segundo comandante, Eduardo Ferreira da Silva.
Tenente do 2.0 batalhão de artilharia de costa Manuel Gomes Duarte Pereira Coentro, pelo pedir.
Quadro auxiliar dos serviços de artilharia

Tenente do mesmo quadro do regimento do artilharia.
n.o 5 Augusto Rodrigues de Sousa.
Direoção da arma de cavalaria

Tenente do quadro da arma Raúl Martinho.
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Quadro da arma de cavalaria

Tenente-coronel
Gonçalves Paúl.

do regimento de cavalaria n. o 7, José

Regimento de cavalaria n.> 2

Tenente da Direcção
Freitas.

da arma Décio Tito da Silveira

Regimento de cavalaria n.· 7

Comandante, interino, o tenente-coronel, segundo coo
mandante, Lufz da Cunha Meneses.
Alferes miliciano do regimento de cavalaria n. o 10
António de Melo Ferreira de Aguiar, pelo pedir.
Regimento de oavalaria n.· 9

Tenente-coronel médico do extinto 3.0 grupo de companhias de saúde José Augusto Rodrigues.
Major do quadro da arma, Primo de Sá Pinto Abreu
Soto Maior.
Capitão do regimento de cavalaria n. o 11 José Pereira de Sousa, pelo pedir.
.
Tenente do quadro da arma, ajudante de campo do
comandante da La região militar, José Cardoso Martins
de Meneses.
Depósito de remonta e garanhôes

Tenente veterinário do regimento de cavalaria n.? 8
João Esteves Gonçalves Calado, pelo pedir.
Regimento de sapadores mineiros n.· 2

Tenente-coronel médico do extinto batalhão de caçadores n. o 9, Vitorino de Sousa Magalhães.
Batalhão de automobilistas

Tenente do regimento de telegrafistas
da Cunha Reis.

Caetano Maria

Brigada n,> 2 de caminhos de ferro

Major médico miliciano, do batalhão de caçadores n. o
9, João Casimiro Barbosa.
Capitães médicos milicianos : do regimento de infant~.
ria n. o 3 Jaime Ramos Moreira e do extinto distrito de
recrutamonto n." 31 Adriano Fi~ueirodo Fontes.
Tononte médico miliciano de reserva do quadro dos
oficiais milicianos de reserva Henrique Júlio Lecour de
Meneses.
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Brigada n.· 3 de oaminhos de ferro

Capitão médico miliciano de reserva do distrito de recrutamento e reserva n. o 20 Alberto Tavares Ferreira
de Castro.
Tenente médico miliciano da 5.- companhia de saúde
Manuel Luis Fernandes.
Inspecção da arma de aeronáutica

Major da aeronáutica, comandante da esquadrilha
1 de caça, Teófilo José Ribeiro da Fonseca.

n."

Esquadrilha de aviação de treino e depósito

Major da aeronáutica António de Sousa Maia, ficando exonerado de adjunto da inspecção da arma de aeronáutica.
Esquadrilha n. o 1 de caça

Oomandante, O capitão da aeronáutica, pilõto da esquadrilha n, o 1 de observação do 1.0 grupo de esquadrilhas de aviação «República», Jorge Metelo de Nápoles
Manuel.
2.' Inspecção do serviço veterinário militar

Major veterinário do regimento de cavalaria
José Albano Pires Cerdeira, pelo pedir.

n.? 11

Hospital Militar Veterinário Prinoipal

Chefe do depósito geral de material veterinário, o major do quadro auxiliar dos serviços de artilharia, Isidoro
Duarte.
Quadro dos oficiais do serviço de administração militar

Capitão miliciano do serviço de admimstração militar
da 5.& Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério
da Guerra, Godofredo Frias Barbosa.
Distrito de reorutamento e reserva n.· 13

Capitão de infantaria,
quim Dias.

adido ao quadro, António Joa-

Arsenal do Exército

Ajudante do director interino, o capitão de artilharia
Francisco David Oalder.
Esoola Militar

Tenente de infantaria da 7.& repartição da 3.- Direcção Geral do Ministério da Guerra, Artur Rodrigues
Paula Santos.
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Instituto Profissional dos Pupilos do Exéroito

Tenente do regimento de artilharia n." 1 António Pinto
de Balsemão Canhoto, pelo pedir.
Montepio dos Sargentos de Ter/a Mar

Exonerado de presidente, o coronel do quadro da arma
de infantaria José Mendes dos Reis.
Presidente, o coronel na situação de reserva João
Vitorino da Fonseca.
Quadro espeoial a que se refere o artigo 15.·do deoreto
n.· 7:823, de 21 de Novembro de 1921.

Capitão miliciano de artilharia
Almeida Russo.

Rogério

Marques do

Júri para avaliar as provas espeoiais de aptidão para o
pOsto de major dos oa.pitães das diversas armas, no corrente ano.

Exonerado de vogal eventual, o coronel de infantaria
Casimiro Vítor de Sousa Teles.
Vogal eventual, o coronel- de infantaria João Estêvão
Águas.
8.

o-

lIinislório da Guerra - Repartição do Gabinete

a) Tendo sido agraciados pola Sociedade Portuguesa
da Cruz Vermelha com as mercês abaixo designadas os
oficiais em seguida mencionados, é-lhes permitido usar
as respectivas insígnias :
Cruz

VerD1elba

de Méri"to

Tenentes: de infantaria José Joaquim Santa Clara
Barbas e miliciano de artilharia Eduardo Madureira
Proença.
Medalha

de A&:,radeoi~en"to

Capitão de artilharia Alexandre
Sousa de Vasconcelos e Sá.

Augusto de Faria e

b) Declara-se que por decreto de 23 de Março último,
publicado no Diário do Govêrno n.? 65, 2.- série, de 25
do mesmo mês, foram nomeados para fazer parte do
Conselho da Ordem de S. Tiago da Espada, respectiva-
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mente em substitutção
do general reformado António
Xavier Corr ia Barreto e do falecido major de infantaria Américo Olavo Correia de Azevedo, os seguintes oficiais;
Chanceler

General na situação de reserva
pes de Mendonça e Matos.

José Rodrigues Lo-

Vogal

Capitão do secretariado
dro de Melo.

militar

Olímpio Manuel Pe-

c) Declara-se que tendo sido agraciados com a medalha de prata de mérito filantropia e generosidado, pelo
Diário do Govêrno n. o 20, 2. a série, de 25 de Janeiro do
corrente ano, os oficiais e praças do regimento de sapadores de caminhos de ferro em seguida mencionados,
é-lhes permitido usar as respectivas insígnias:
Coronel de engenharia Raúl Augusto Esteves.
Capitães do quadro auxiliar dos serviços de engenharia Carlos de Melo e António Arsénio Rosa Bastos.
Segundos sargentos José Joaquim Manteigas e António Soares Cadete.
9. o -

l[jni~lério da Guerra- t.:Io Direcção Oeral- t. a Repartição

a) Declara- se que exerceu as funções de sub-director da
1.n Direcção Geral do Ministério da Guerra cumulativamente com as de chefe da 1.a repartição da mesma Direcção, desde 1 de Fevereiro último ató 1 do corrente
mês, o coronel do secretariado militar Henrique Herculano da Cunha.
b) Tendo o Conselho Superior de Finanças recusado o
«visto» ao decreto de 12 ele Fevereiro do corrente ano,
que promovia a primeiro oficial o segundo oficial do
quadro dos funcionários da Secretaria da Guerra, Orescêneio José de Matos, com o fundamento de se lhe opor
a lei n. o 971, de 17 de Maio de 1920; mas
Considerando que existe uma vaga de primeiro oficial
e verba no orçamento destinado ao pagamento destes
funcionários;
Considerando que, no cumprimento da lei n. o 5:313 de
17 de Março de 1919, foram sendo promovidos os vinte
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e três restantes oficiais que ficaram, não obstante o quadro estar extinto;
Considerando que tendo-se organizado o quadro do
secretariado militar para êle transitaram os oficiais do
quadro dos funcionários civis da Secretaria da Guerra
que tinham idade para ingressar no mesmo quadro, dando-lhes o pôsto de oficial com direito a acesso até coronel
e conseqüente reforma, sendo postos absolutamente de
parte aqueles que tinham encanecido no serviço do País,
deixando-os nas poucas lisonjeiras condições anteriores,
o que sem dúvida representa uma evidente injustiça;
Considerando que, pela mencionada lei n.? 971, foi o
Govêrno autorizado a remodelar os quadros do funcionalismo público, pelo que o artigo 2.0 protbíu novas nomeações e promoções, até que uma remodelação fõsse
feita, cujo fim era depois dessas remodelações transferir
para os quadros onde ficassem vagas em aberto os funcionários que sobrassem de outros quadros, mas, como
o quadro dos funcionários civis da Secretaria da Guerra
é um quadro extinto, para êle não podem transitar os
funcionários de outro Ministério, como para os outros
Ministérios não podem transitar os daquele quadro, e
que portanto a lei não se entende com estes funcionários,
pois para o extinto quadro nenhuma aplicação tinha a
referida remodelação geral, o que aliás até hoje se não
fez, apesar de decorridos já seis anos;
Considerando que, consultado o Conselho de Recursos,
êste foi de parecer que deviam ser feitas as promoções
nas vagas abertas dentro do extinto quadro dos oficiais
civis da Secretaria da Guerra, reduzida a oito funcionários apenas;
Considerando, por último, que em tais circunstâncias
nenhuma aplicação tem a referida lei n. o 971 :
Declaro, de harmonia com o que dispõe o artigo 19.0
do decreto n.? 5:525, de 8 de Maio de 1919, que marrtenho o referido decreto.
Ministério da Guerra, 18 de Abril de 1927. - O Ministro da Guerra, Abilio Augusto Valdês de Passos e
Sousa.
10.

0_

BiDislério da Guerra - ta Direcção Geral- 2.11.Repartição

a) Doclara-se que para a primeira lista a elaborar nos
termos do artigo 15.0 do docreto n,? 13:309, de 23 de Março último, as declarações dos oficiais que se ofereçam
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para comissão militar nas colónias no corrente ano devem dar entrada nas direcções das armas e serviços até
o dia 31 de Maio, em virtude de o não poderem ter sido
dentro da data mencionada no referido artigo.

b) Declara-se que é Joaquim Jacinto Figueiras, e não
Jacinto Joaquim Figueiras, o nome do capitão chefe de
música. do regimento de infantaria n.? 8, que, pela Ordem do Exército n,° 3, 2. a série, do corrente ano, foi colocado no depósito do batalhão de caçadores n. ° 9.
c) Declara-se que o tenente do regimento de infantaria n." 20, adido ao quadro, António Nazaré Camolino
de Sousa Salvador, e o alferes miliciano do quadro especial de infantaria António Almeida Abrantes foram
indevidamente colocados no quadro da arma pela Ordem
do Exército n." 3, 2.& série, do corrente ano.
d) Declara-se que foi mandado prestar serviço na
Escola Militar o tenente de infantaria, em disponibilidade, Mário Alberto Soares Pimentel, em serviço na
Escola Militar de Aviação.

e) Declara-se que a colocação no batalhão de caçadores n." 1, inserta na Ordem do Exército n." 1, 2."
série, de 28 de Janeiro do corrente ano, do tenente J 0110
Arruda Pereira não foi pelo pedir.
f) Declara-se que os oficiais ao diante nomeados que
pelas Ordens do Exército, 2.& série, que lhes vão indicadas passaram à situação de disponibilidade não devem ser considerados nesta situação mas sim na do supranumerãrios
por excederem os quadros, nos termos
do n.? 5.° do artigo 58.° do decreto n.? 12:017 de 2 de
Agosto de 1926: capitães de infantaria: António Joaquim Gomes Máximo, Artur Augusto Videira, Artur
Ernesto Campos de Oliveira Pinto, Júlio Céscr de AImeida e António Areosa Correia da Cruz, respectivamente pelas Ordens do Eeército D.O 22 de 1924, n.? 1 de
1925 e n.OI 3, 4 e 9 do 1926.
g) Declara-se que chogarl',m à sua altura para entrar
no respectivo quadro os seguint(\s oficiais de infantaria
em disponibilidade: coronéis Francisco Macedo e supranumerário do regimento de infantaria n.? 2 João An-
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tónio Gordo, tenente-coronel Pedro Augusto Sousa. e
Silva, major Cirísco José da. Cunha Júnior e tenentes
Fernando Zangarilho Garção e António da Rosa Júnior.

h) Declara-se que o capitão de infantaria, adido ao
quadro, Augusto de Sousa Medeiros fica exonerado de
adjunto do Arquivo Histórico Militar, por ter sido nomeado pela Ordem do Exército n. o 3, 2. a série, do corrente ano, ajudante de campo do general 3011.0 Júlio dos
Reis e Silva.
i) Declara-se que fica nula e de nenhum efeito a transferência, por motivo disciplinar, para o batalhão de caçadores n. o 6, inserta na Ordem do Exército n, o 24, 2. a
série, do ano findo, do tenente do regimento de infantaria n. o 12 Abílio dos Santos Guerra.

j) Declara-se que, por despacho de 17 de Janeiro do
corrente ano, foi concedida licença ilimitada à professora
do Instituto Feminino de Educação e Trabalho, D. Maria João de Lemos Luna Andermath da Silva, mas com
a condição de só voltar ao quadro do professorado,
quando desistir da licença, no caso apenas de ter vaga.
k) Declara-se que fica sem efeito a determinação inserta na Ordem do Exército n. o 2, 2. série, do corrente
ano, quo colocou no Arsenal do Exército o tenente do
quadro auxiliar dos serviços de artilharia Manuel Agudo.
11

l) Declara-se que a entrada no quadro dos capitães do
quadro auxiliar dos serviços de artilharia Manuel Nunes e Norberto da Silva QuC'iroz deve ser considerada
dosde 30 de Setembro do ano findo e nll.o em 29 de J anoiro último como foi publicado.
m) Declara-se que os capitães do quadro auxiliar dos
serviços de artilharia, suprunumorários nos termos do
artigo 14.0 do decreto n. o 12:162 de 21 de Agosto de
1926, Júlio Inácio Vieira, Manuel Maria de Almeida
Graça, Abel Sarmento da Costa Silveira e Manuel Brasão chegaram à sua altura para entrar no respectivo
quadro, o primeiro em 30 de Setembro do ano findo,
os dois seguintos om 29 de J aneiro do corrente ano e o
último em 2 do corrente mês.
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n) Declara-se que os tenentes do quadro auxiliar dos
serviços de artilharia, em disponibilidade, Manuel Agudo
e João Pinto chegaram à sua altura, para entrar no respectivo quadro, em 30 de Setembro do ano findo.
o) Declara-se que o major do quadro auxiliar dos serviços de artilharia José Eduardo Abrantes e Silva, promovido a êste poste pela Ordem do Exército n.? 2, 2.3
série, do corrente ano, conta a antiguidade do mesmo
pôsto, para todos os efeitos, desde 30 de Setembro do
ano findo, devendo ser considerado como apresentado,
desde esta data, de .regresso do quadro de comissões.
p) Declara-se que chegou à sua altura para entrar no
respectivo quadro, o tenente-coronel de cavalaria, supranumerário, Carlos de Cadoro (Barão de Cadoro).
q) Declara-se que o tenente do extinto quadro privativo das fõrças coloniais Francisco António Pinheiro,
que ingressou no quadro da arma do cavalaria, nos termos do artigo 2.0 do decreto u. o 12:560, de 27 de Outubro do ano findo, é colocado imediatamente à esquerda
do tenente João Miguel Nunes de Almeida e Brito,
ficando assim rectificada a colocação publicada na alínea g)
da determinação 13.a da Ordem do Exército n.? 2, 2.a
série, do corrente ano.

r) Declara-se que deve ser considerado como 'colocado
no quadro especial a que se refere o artigo 5.0 do decreto n.? 7:823, de 23 de Novembro de 1921, e não no
quadro da arma, o tenente miliciano, do quadro especial
de cavalaria, António José Sobral Ribeiro, como consta
da Ordem do Exército n. o 3, 2. a série, de 31 de Março
do corrente ano.
s) Declara-se que fica sem efeito a colocação, no batalhão de automobilistas, do alferes do extinto regimento de sapadores mineiros n." 1 Manuel Quirino Pacheco de Sousa, pnhlicada na Ordem do Exército n,o 3,
2.& série, do corrente ano.
t) Declara-se que o capitão do engenharia Mário da
Costa França, comandante interino da Escola. Militar de
Aerostação, é autorizado a fazer uso das insígnias correspondentes ao diploma de observador em balão que lhe
foi conferido pelo Govêrno Francês-
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u) Declara-se que chegaram à sua altura para entrar
no respectivo quadro o coronel médico Joaquim Luís
Marta, o capitão do quadro auxiliar do serviço de saúde
Joaquim da Silva Pires e o tenente do mesmo quadro
Modesto Teixeira.
v) Vencimentos que, nos termos da lei n." 1:668, de 9 de
Setembro de 1924, competem aos oficiais em seguida mencionados que pela presente Ordem do Exército são transferidos para a situação de reserva:
General António José Garcia Guerreiro, 799;$95, sendo:
pensão de reserva, 5048; 0,14 por cento, 2;&30; lei
n. o 888, 50;$63; lei n,o 1:332, &43602; tem 5 anos de
general.
General Alberto da Cruz e Sousa 776;&16, sendo:
pensão de reserva, 5046; loi n. o 888, 50;&40; lei n, o
1:332, 22M76; do vencimento total 624iH9 são pelo Ministério das Finanças e 15M97 pelo Ministério da Guerra;
tem 5 anos de general.
Tenente-coronol veterinário João Coelho de Castro
Vilas Boas Júnior, 291;$43, sendo pensão de reserva,
238tS88; lei n.? 888, 23i$89; lei n.? 1:332, 28666; tem
dois aumentos de 10 por cento sõbre o sôldo.
x) Vencimentos que, nos termos da lei n," 1:668, de 9
de Setembro de 1924, competem aos oficiais em seguida
mencionados colocados na situação de reforma pela Urdem do Exército n. o 19, 2. a série, de 1926:
Capitão Felisberto da Rua Aloncoão Bordalo, 70694,
sendo: pensão de reforma, 70M5; 0,14 por cento, ;&49.
Tenente António Rodrigues, llOMO, sendo: pensão
de reforma. 10M82; 0,14 por cento 3a58.
Tenente miliciano Júlio Catela do Vale Teixeira,
36tS28, sendo: pensão do reforma, 3M54; 0,14 por
cento, 1>74.
y) Vencimento que, nos termos do artigo 12.0 do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 19H1, compete ao oficial
em seguida mencionado, transferido para a situação de reforma pela Ordem do E.l'ército n. o 3, 2. a série, do corrente ano:
'I'enonte-coronel do servico de administração militar
Manuel do Oliveira, 457623, sendo: pensão de reforma,
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304682; lei n.? 888, 30M8; e lei n." 1:332,121693;
do vencimento total são 111654 pelo Ministério das Colónias e 345669 pelo Ministério da Guerra.

z) Rectificados se publicam os vencimentos, nos termos
do despacho ministerial de 28 de Novembro de 1926, a
que têm direito os oficiais na situação de reforma em
seguida mencionados, em substiturção dos que lhes foram
arbitrados pela Ordem do Exército n. ° 2, 2.a série, do
corrente ano:
Coronel António Maria de Barros Vasconcelos da Cruz
Sobral, 438,$35.
Major Cândido de Campos Penedo, 589644, sendo:
pensão de reforma, 382676; 40 por cento de invalidez,
153~10; 10 por cento sõbre o total, 53,$58.

11.

° - lIinislério da Guerra -

t,a Direcção Geral-

t· Reparlição

a) Declara-se que os majores de artilharia Carlos Gonçalves Pereira de Barros e Henrique Pereira do Vale
contam a antiguidade do referido posto desde 16 de Setembro de 1922, e, para efeitos de vencimentos, o primeiro desde a mesma data e o segundo desde 20 de N 0vembro de 1926.
b) Declara-se que fica sem efeito a determinação inserta na Ordem do Exército n.? 2, 2.& série, do corrente
ano que transferiu para o batalhão do caçadores n. o 11
o tenente adido ao quadro, do batalhão de caçadores
n." 3 César de Seabra Rangel, o qual deve ser considerado sem comissão por motivo disciplinar.

c) Declara-se que o tenente do quadro auxiliar dos
serviços de artilharia Rafael Carvalho Matias, adido ao
quadro nos termos do artigo 2.0 do decreto n. o 12:560.
de 27 de Outubro de 1926, deve ser inscrito na respectíva escala entre os tenentes Francisco Gonçalves Viana
e Francisco dos Santos.
d) Declara-se que é Luís António Bento Pereira o não
António Bento Pereira, como foi publicado na Ordem do
Exército n." 3, 2.a série do corrente ano, o nome do ofí-
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cial a quem pela referida ordem 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.

e) Declara-se que o major médico Cândido Emílio de
Sousa, que passou à situação de adido por lhe ter sido
concedida licença ilimitada, pertencia à Escola Prática
de Engenharia, onde havia sido colocado por nota, pertencendo ao extinto regimento de infantaria n.? 4, e não
à Escola Prátiea de Cavalaria, como foi publicado na Ordem do Exército n.? 3, 2.a série do corrente ano, devendo
considerar-se confirmada l>0r esta declaração a sua colocação naquela escola.
f) Declara-se que, por terem sido entregues em tempo
competente as respectivas declarações. são incluídos na
lista dos oficiais oferecidos para servir nas colónias nos
termos do decreto de 14 de Novembro de 1901, no corrente ano, os seguintes oficiais:
Infantaria
Majores: Bento Esteves Roma e Ernesto Gonçalves
Amaro.
Capitão Eugénio Ribeiro de Almeida.
Tenentes: José Quirino da Câmara Júnior, José de
Almeida Júnior, Ambrósio Caminata, José dos Santos
Cabrita e João Gomes da Silva Teixeira.
Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
Aristides Lopes Vieira.
g) Declara-se que o tenente de infantaria, adido, em
serviço no Ministério
das Colónias, Luís Peixoto Teixeira, deixou de estar ao serviço do mesmo Ministério,
continuando porém na referida situação por lhe haver
sido concedida licença ilimitada.
h) Vencimento que, nos termos da lei n.? 1:668 de 9
de Sotembro de 1924, compete ao oficial em seguida
mencionado colocado na situação de reserva pela Ordem
do Etcércuo n." 2, 2.:1 sério, do 28 de Fevereiro último:
Coronel João Maria Ferraz J únior 369t$22 sendo:
pensão do reserva 293~OJ: lei n. o 888, 2~M30 e lei
n.? 1:332, 46,588. Tem o segundo aumento de 10 por
cento sôbre o soldo.
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i) Vencimento que, nos termos do artigo 12.0 do decreto n." 5:570, de 10 de Maio de 1919, compete ao
oficial em seguida nomeado, transferido para a situação
de reforma pela presente Ordem do Exército:
Capitão do serviço de administração militar Artur Luis
Filipe de Magalhães, '1lM18, sendo : pensão de reforma,
112;$50; 0,14 por cento, 2;$68.
j) Vencimentos que competem aos oficiais médicos milicianos do quadro especial em seguida mencionados que
pela Ordem do Exército n.? 19, 2.a série, de 30 de Setembro do ano findo, passaram à situação de reforma:
Major Domingos Lopes Fidalgo, 61834.
Tenente Jacinto de Freitas Morna Júnior, 61;$34.
k) Vencimentos que nos termos da lei n.? 1:668, de
9 de Setembro de 1924, competem aos oficiais em seguida mencionados, que foram separados do serviço:
Pela Ordem do Exército n.? 24, 2.a série, do ano
findo:
Tenente Carlos Henriques da Graça, 43~90.
Pela Ordem do Exército n. o 3, 2. a série, do corrente ano:
Capitão capelão José de Jesus Peixoto, 1008; tem
um aumento de 10 por cento sõbre o soldo.

l) Rectificados se publicam os vencimentos a que têm
direito, desde 1 de Dezembro de 1926, os oficiais em
seguida mencionados, na situação de reserva, nos termos
do despacho ministerial de 28 de Novembro de 1926,
que mandou aplicar aos referidos oficiais as vantagens
estabelecidas pelo § LOdo artigo 6.0 da lei n. o 888, de
1919:
'I'enente-coronel Alfredo Augusto de Barros Júnior,
225;$70.
Na rectificação supra está incluido o aumento de 10
por cento sõbre o soldo e bem assim os vencimentos do
pôsto que já lhe tinham sido atribuídos.
Capitão de infantaria Manuel Augusto César de Oliveira, 132612.
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m) 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 snbstituíção dos que lhe foram arbitrados pela Ordem do Exército n.? 3, 2.& série, do corrente
ano:
Capitão

de infantaria,

Custódio

António

Marques,

329655, sendo: pensão de reserva 201609; 0,14 por
cento, 37~72; l~i n." 888, 23688; lei n.? 1:332, 66686;
do vencimento total 62672 são pelo Ministério das Colónias, sendo Moçambique a última colónia em que serviu, e 2M683 pelo Ministério da Guerra.
Tem dois aumentos de-10 por cento sobre o soldo.
Capitão João Gomes, 268676, sendo pensão de reserva, 192650; 0,14 por cento 8a08, lei n,? 888, 20605;
lei n,° 1:332, 48613.
Tem o primeiro aumento de 10 por cento sõbre o
sOldo.
n) Rectificado se publica o
reito desde 1 de Dezembro do
dos que lhe foram arbitrados
n." 3, 2.a série, do corrente
quadro da reserva em seguida

vencimento a que tem diano findo, em substitutção
pela Ordem do Exército
ano, o coronel médico do
mencionado:

Francisco Correia Matos, 430692.
o) Rectificado se publica o vencimento a que tem direito o major médico do quadro de reserva António José
da Mota Campos Júnior, em substiturção dos que lhe foram arbitrados pela Ordem do Exército n. ° 3, 2. a sêrie, do corrente ano:
Desde 21 de Julho de 1925, data do despacho ministerial que manda incluir no cálculo da pensão de reserva
a gratificação diferencial, 17M, e desde 1 de Dezembro
do ano findo nos termos do despacho ministerial de 28
de Novembro último, 184698.
p) Declara-se que fica sem efeito a parte da determinação inserta na Ordem do Exército n. ° ~4, 2. a série,
do ano findo, que transferiu para o regimento de infantaria n. ° 15 o tenente do serviço de administração militar, do batalhão de caçadores n.? 4, Manuel de Sousa
Rosal Júnior.
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DirecçãoGeral- 4. a Beparliçio

a) Declara-se que, conforme parecer do Supremo Tribunal Militar, a medalha militar de ouro da classe de
bons serviços com que foi condecorado pela Ordem do
Exército n." 21, 2.a série, de 23 de Dezembro de 1922,
o capitão de infantaria João Carlos Teles de Azevedo
Franco deve ter a letra G, agora, substituída pela palma
dourada, de harmonia com o n. o 3.0 do artigo LOdo decreto n.? 12:081, de 9 de Agosto de 1926.
b) 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 191.7:
Medalba de ouro

Coronel do corpo do estado maior Manuel Firmino
de Almeida Maia Magalhães, em serviço na 2. a Repartição da 3. a Direcção Geral do Ministério da Guerra.
Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia Joaquim Ferreira dos Reis, em serviço no Hospital
Militar Veterinário Principal.
Regimento de cavalaria

n.· 6

Tenente João dos Santos.
Meda1ha de prata

Capitão do serviço de administração militar José
Gonçalves Macieira Santos, adjunto da Escola Prática
de Administração Militar ..
Tenentes: de cavalaria, adjunto da inspecção superior da administração do exército, Ricardo José Alves
Porto e do secretariado militar, adjunto da 4.11 Repartição da La Direcção Geral do Ministério da Guerra,
Anibal Falcão.
Regimento de infantaria. n.O8

Tenentes: António Abel de Oliveira Araújo Pinto, António Custódio Gonçalves Monteiro e Joaquim José da
Costa, e miliciano Manuel Moreira Rodrigues de Carvalho.
Regimento de infantaria. n.o 12

Segundo
companhia.

sargento

Adelino

Monteiro,

n. o 81 da 6.

a
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a

Segundo sargento José Gonçalves de Figueiredo,
23 da companhia de depósito.

n."

Regimento de infantaria n." 10

Sargento ajudante Francisco dos Reis Pio, n. o 2; primeiros sargentos João Cunha, n.? 8 e Inácio Monteiro
Pacheco, n." 9; segundos sargentos António Eusébio de
Mira, n." 20 e José Bravo Leal, n." 21; segundo sargento miliciano Manuel Baptista da Fonseca, n." 32, todos da companbia de depósito.
Regimento de infantaria n.· 16

Capitão Alfredo Augusto de Morais Matos e tenente
Duarte Rodrigues de Almeida.
Regimento de infantaria n.· 23

Tenente José Pinto Correia.
Regimento de infantaria n." 24

Sargento ajudante José Vaz de Carvalho, n.? 124 da
companhia de atiradores.
Batalhão de oaçadores n,> 12

Alferes António PIl.I?s.
Batalhão de metralhadoras n." 1

Tenentes: António Afonso Salavisa, António Azevedo.
dos Reis, António Martins Ferreira Júnior, Artur António da Conceição, Frederico da Costa Lopes da Silva,
João Augusto da Paixão Moreira, João Cândido Figueiredo Valente e Raúl Ferreira Braga.
Regimento de oavalaria n.· 3

Capitão José da Fonseca Grincho e segundos sargentos José António Bonifácio, n." 977 do 1.0 esquadrão e
Manuel José Lourenço Júnior, n.? 113 do 4.° esquadrão.
Regimento de oavala.ria n.· 8

Tenente Fernando Alberto Pessanha Charula de Melo.
Guarda

naoional republioana

Batalhão n. ° 1: tenente miliciano J oão Silveira Bettencourt; soldado Raúl Pedro Mascarenhas, n. ° 13.7/
4:134 da 1.. companhia; segundo cabo Manuel Pereira

362

ORDEM DO EXERCITO

N.o 5

2.- Série

Barbosa, n, ° 160/10:321 da 2. a companhia; soldados
aprendiz de corneteiro José da Cruz, n." 111/10:299 e
soldado Fernando Pereira Viegas, n.? ~33/10:905, ambos da 4. a companhia; soldado Raúl Buxo, n. ° 162/
8:774 da 5.a companhia.
Batalhão n, °
tenente miliciano Daniel Alberto
Machado.
Batalhão n.? 7: primeiro sargento António Joaquim
de Sousa, n. ° 1/4:098; segundo cabo Lourenço da Ressurreição, n. ° 19/3:826; soldados : Joaquim Oliva, n. °
33/3:746; Ezequiel José, n. o 83/3:618; lManuol Maria
Trigo, n." 94/3:587; Manuel António, n.? 99/1:802 e
Faustino José, n.? 104/3:541, todos da 5.a companhia.
ô

:

Medalha de cobre
Regimento de infantaria n.O1

Segundo sargento Manuel Luis Barbosa, n.? 1:396 da
8. a companhia.
Regimento de infantaria n.' 14

Segundo sargento Alexandre Ribeiro de Almeida Lobão Ferreira, n.? 22 da companhia de depósito.
Regimento de infantaria n.v 18

Segundo sargento
2 da 2. a companhia.

Albano Soares da Silva Teles, n.?

Grupo de trem n,v 5

Segundos sargentos José Maria Alves, n." 11; Hui
Manuel de Serpa Viana, n.? 1'3; João Nunes Lopes, n."
401, todos da La companhia.
Regimento de cavalaria n.· 8

Primeiro sargento Belarmino
215 do 1.0 esquadrão.

Matos de Almeida, n. °

Regimento de telegrafistas

Segundo sargento
3.a companhia.

Ernesto

Eduardo Anjos, n,o 7 da

Guarda nacional republica.na

• Batalhão n.? 1: soldados Alfredo da Silva, n ? '208/
10:720 da La companhia: soldados: Amadeu Pereira,
n, o 72/10:368; António Saraiva, n. o 21/10:430; António
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Dias, n.? 133/10:166; José de Araújo, n."
Miguel Augusto da Silva, n.? 142/10:174;
Mmmol dos Santos, n, o 71/10:1)20; António Francisco,
n. o 17-1/10:535; Manuel Martins, n. ° 191/10:803 e J osé
Rodrigues
de Sousa? n." 193/10:805, todos da 2.a companhia ; soldados:
Francisco
Faquinéu, n. ° 13/9:825;
Manuel Joaquim, n.? 118/9:627 e José da Conceição, n.?
127/9:472, todos da 3.a companhia j soldados: António
(la Silva, n." 26/10:960; Manuel Graça, n.? 37/9:565;
José Bexiga Pereira, D.O 95/10:640; José Brás, n." 126/
10:217; Lucrécio dos' Santos Varela, n. ° 142/10:983 e
José Maria Geraldes,
u." 167/9:671, todos da 4.a companhia;
soldados:
José Martins, n. o 25/10:254; Manuel
Mendps Silva, n," 32/10:152; José de Sousa Ouco, n,"
78/9:7:30; Manuel Gomos, n." 177/10:142 e Manuel Lopes da Silva, n.? 180/10:151, todos da 5.11 companhia.
Batalhão D. ° 7: segundo cabo João Martins Mouro,
11.° 23/3:795; soldados:
Francisco Casita, n." 34/3:922 ;
Joaquim
Claudino,
n." 58/3:773; Francisco
das Dores
Vicente, n." 67/4:089; José Maria Reis, n." 85/3:775;
.José Rodrigues
Arvcla,
n. o 97/4:083 e José Carrneco,
n." 140/4:054, todos da 5.a companhia.
Henriques

141 '10:183;

13.0_

31inislério da Guerra - 3. a Direcção Geral- 8. a Rel'arlição

a) Declara-se
que a colocação do coronel do corpo do
estado maior José Esteves da Conceição Mascarenhas,
na 2.11 Repartição
da 3." Direcção Geral do Ministério
da Guerru,
publicada
na Ordem do Exército n.? 3, 2."
;;61'i<" do 31 de Março último, deve ser considerada,
para
todos os efeitos, como tendo sido publicada na Ordem
do Exército D.O 2, 2." série, de 28 de Fevereiro do cor-

rente

UIlO.

b) Rectificado se publica o vencimento qne nos termos
da lei n." 1:()6~, de 9 de Setembro de 1924, compete ao
oficial em seguida mencionado,
transferido
para a situação de reserva pela Ordem do Exército n. ° 21, 2. & serio,
do 23 de Outubro de 1926, ficando nulo e de nenhum
r-feito o publicado
na alínea c) do 11.° 12.0 da referida

Ordem do Exército:
Coronel Luis António de Carvalho Martins, 438~88,
sendo: pensão de reserva, 353t594; lei n." 1:332, 84694.

364

ORDEM DO EXERCITO

N.o 5

2." Série

Tem três aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo e 610
de gratificação diferencial.
c) Rectificados se publicam os vencimeutos, nos termos do despacho ministerial de 21 de Julho de 1925 que
manda incluir no cálculo da pensão de reserva a gratificação diferencial, dos oficiais na situação de reserva em
seguida mencionados:
'I'enente-coronel Júlio de Abreu Campos, 743624, sendo: pensão de reserva, 25M; 0,14 por cento, 13656;
lei n.? 1:332, 128690; 70 por cento de invalidez, 278622;
10 por cento sõbre o total, G7656. Tem a pensão máxima, e 1M de gratificação diferencial.
Capitão Alfredo Alves Pinto Vilar, 1806. Tem o vencimento de major com dois aumontos de 10 por cento
sobre o sõldo e 10t$ de gratificação diferencial.
Estes vencimentos são a partir da data do referido
despacho, ficando nulos o do nenhum efeito os que lhes
haviam sido conferidos pela Ordem do Exército n," 24,
2.:Lsérie, de 17 de Dezembro de 1924.
d) Vencimentos a que têm direito, desde 1 de Dezeiubro de 1926, nos termos do despacho ministerial de 28
de Novembro do mesmo ano, que manda aplicar o § LU
do artigo 6.0 da lei n.? 888, de 18 de Setembro de 1919,
os oficiais, na situação de reserva, abaixo mencionados:
Coronel João Montês Champalimaud, 25M8:3, sendo:
pensão de reserva 238625; lei n. o 888, 17658.
Coronel Manuel Rodrigues Ermitão, 35M65, sendo:
pensão de reserva, 273659; lei n. o 888, 27635, e lei n."
1:332, 54671.
Coronel Francisco Xavier Correia Mendes, 482625,
sendo: pensão de reserva, 339;$62; lei n.? 888, 33696,
e lei n. ° 1:332, 108iS67.
Coronel J osé Júlio Forbes Costa, 476637, sendo:
pensão de reserva, 335648; lei n. o 888, 33654, e lei n. o
1:332, 107635.
Coronel Manuel Maria de Oliveira Ramos, 512555,
sondo: pensão de reserva, 341670; lei n. o 888, 34617,
e lei n. o 1:332, 136868. Dêsto vencimento são pelo Ministério da Guerra 308M5 e pelo Ministério do Interior,
204;$10.
Coronel Luis António de Carvalho Martins, 474;$27,
sendo : pensão de reserva, 353694; lei n.? 888, 35t$39;
e lei 11.0 1:332, 84694.
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Tenente coronel Álvaro Pereira de Gouveia, 21OJ45,
sendo: pensão de reserva, 202;$36; lei u." 888, 8~09.
'I'enente-corouel
Júlio de Abreu Campos, 793;$45,
sendo : pensão do reserva, 25M; 0,14 por cento, 13656;
lei n, o 888, 26885; lei n. o 1:3;32,128r$90; 70 por cento
de invalidez, 29Ulú1; 10 por cento sôbre o total, 72M3.
Capitão Alfredo Alves Pinto Vilar, 187;$20,sendo:
pensão de reserva 180t$; lei n. o 888, 7t/J20.
e) Nos termos do ~ 2.0 do artigo 3.° do regulamento
da Biblioteca do Ministério da Guerra, declara-se que os
indivíduos e a estação abaixo mencionados ofereoeram à
mesma Biblioteca as publicações que se indicam a seguir :
Dr. Fidelino de Figueiredo:
Üaracteristicas de la. literatura portuguesa.- F. de
Figueiredo.- Tradução de R. M. Tenreiro.- 2. n
f\di<:ão.- Buenos Aires, 1926.-- (1 volume).
Capitão

do Q. E. A. M., Jorge das Neves Larcher:

de Portugal: Alcobaça e Batalha. - J.
das N. Larcher.Põrto, 1927.- (1 volume).

Monumentos

Biblioteca Nacional de Lisboa:
Antologia dos economistas portugueses.- A. Sérgio.-Lisboa,
1924.- (1 volume).
Lições de filologia portugue,'1a.- Dr. J. Leite de
Vasconcelos>- - 2.a edição.- Lisboa, 1926.- (1
volume).
Os Lusiadas.s-: Luís de Camões.- Reimpressão da
1.a edição de 1572.- Lisboa, 1922.- (1 volume),
O papel como elemento de identiflcação .--: A. F. Melo
e Ataíde.- Lisboa, 1926.- (1 volume).
Os códices alcobacences da Biblioteca Nacional.- A.
Anselmo.- Lisboa, 1926.- (1 volume).
Dispersos de Oliveira Martins.:« Por A. Sérgio,Lisboa, 1923 e 1924.- (2 volumes).
Recreaçõo periódica.- Cavaleiro de Oliveira.Lisboa, 1922.- (2 volumes).
O processo dos Távoras.- Prefácio de Pedro de
Azevedo.- Lisboa, 1921.
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da Guerra - Conselho de Recursos

Éditos de trinta dias

Pelo Conselho de Recursos correm éditos de trinta
dias, a contar da data da presente Ordem, citando o oficial abaixo designado para, na qualidade de recorrido
que é, apresentar, querendo, contestação num processo
que no mesmo pende e em que José Inácio Castelo Branco,
major de engenharia, recorre por se julgar ilegalmente
preterido na promoção no pnsto imediato.
O recorrido, bem como seu representante legal, têm
vista do processo na Secretaria do mesmo Conselho.
Recorrido:
Tenente coronel de engenharia
veira Moreira.

Artur Arsénio de Oli-

~ditos de noventa dias

Pelo Conselho de Recursos correm éditos de noventa
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 Jorge Arsénio
de Oliveira Moreira, major de engenharia, recorre por
se julgar ilegalmente preterido na promoção ao posto
imediato.
Os recorridos, bem como seus repreoentantes legais,
têm vista do processo na Secretaria do mesmo Conselho.
Recorridos:
Tenentes-coronéis do engenharia João Tamagnini de
Sonsa Barbosa, Júlio César do Carvalho Teixeira e Artur Arsénio de Oliveira Moreira.

Obituário

1927
Abri!

10

Coronel

rpt'orJlIado

Joaquim

15-:?o COlltílJllO ,10 :llilJi,térj()
~-odínho.

J\l:'u'io .1.. Castro.
ela nnel'l'a, .losé Maria
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20 -

Tenente do serviço de administração
militar António Vieira da Costa,
22 - General, na situação de reserva, Alberto Carlos na
Silveira.

Abilio Augusto Valdês de Passos e Sousa.
Está conforme.

o Ajudante

General,

•

N.O 6
MINISTERIO

DA GUERRA

20 DE MAIO DE 1927

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se ao exército o seguinte:

linistérie ~a Gaerra - t.' Directão Gml - f.& Reparliçio
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° 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 nos termos da lei n," 1:8] 7, de 12 de
Agosto de 10:!5, e decreto n.? 11:807, de 30 de Junho
do ano findo, se pague o subsldio mensal de 6f/J a D. Lídia Augusta da Silveira e Sousa e Maria Amélia Vara
de Sousa, órfãs do major. reformado,
José Augusto
Maria da Silva e Sousa;
D. Maria Vitória Ramos de
Paiva Pereira
de Carvalho, Josó Alberto de Paiva Pereira de Carvalho
e Maria José do Paiva Pereira de
Carvalho,
viúva
e órfãos do major módico miliciano
José Albr-rto Pereira de Carvalho;
D. Isménia da Conceição Nascimento O Sousa, D. Lídia Estefânia da Conceição Nascimento
c Sousa e D. Brígida da Conceição
Naecimento e Sousa, órfãs do major, reformado, António
Pedro do Nascimento e Sonsa ; D. Maria Amélia de Magalhãos, viúva cio capitão, reformado, João José Salgado
Guimarães,
fi D. Eulália
Maria da Silva, órfã do major,
reformado, Manuel Inocêncio da Silva.
O Ministr« da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar.
Paços do Govêrno da República, 30 de Abril
de 1027.
ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA-

Abilio Augusto

Valdêe de Passos e Sousa.
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2.° - Por decretos de 16 de Abril findo:
L" Inapeoção

de Administração Militar

Coronel, o tenente- coronel do serviço de administração militar, Manuel Gomes Rebêlo,
Reserva

Coronel do serviço de administração militar, chefe da
3.1!.Ropartição da Direcção do Sorviço de Administração
Militar, João de Azevedo Zuzarto Pinto Prado, nos termos do n.? 4.° do artigo 2.° do decreto de 25 de Maio
de 1911.
Coronel, o tenente-coronel do serviço de administração militar I na mesma situação, director do Depósito geral de material de aquartelamento, Joaquim de Sousa
Gorgulho, nos termos do artigo 441.° do decreto de 25
de Maio de 1911.

3. ° - Por docretos de 30 de Abril findo:
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 de 1920,
ao tenente-coronel do quadro da arma do cavalaria J08.quim José da Conceição, desde 1 de Novembro de 1926,
por ter completado 25 anos do serviço efectivo como oficial. Tem direito ao segundo aumento de 10 por cento
sõbre o sôldo, como major, desde 1 de Novembro de
1926, (1 ao primeiro aumento como tenente coronel dosde
1 de Janeiro do corrente ano.
Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, d« 10 de Maio do HH9,
modificado pela lei n.? 1:0;39, de 28 de Agosto de H120,
desde 1 de Noveu bro de 1924 até 22 de Abril de 1925,
como tenente, ao capitão de engenharia Artur Quintino
Rogado, por ter completado naquela data o tempo de
serviço efectivo necessário para o primeiro aumento de
10 p')r cento sôbre o sõldo.
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,

2.' Série
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a contar de 18 de Abril do corrente ano, ao capitão capelão do distrito de recrutamento e reserva n. o 12, Joaquim Augusto Álvares do Almoida, por ter completado
o tempo de serviço efectivo necessário para o segundo
aumento de 10 por cento sôbre o sõldo.
Abatidos ao efectivo do exército o major de infantaria Miguel Augusto Alves Ferreira, o capitão de cavaIariu João Maria Ferreira Sarmento Pimentel e o tenente
miliciano do quadro especial de infantaria António Macedo Martins de Lima, por terem completado o primeiro
e o último respectivamente, em 15 e 17 do cor. ente mês,
e o s0gundo em 23 de Fflv<>reiroúltimo o tempo de ansência necessário para constituir deserção.
Extinto o recurso interposto, perante o Conselho de
Recursos, pelo tenente do serviço de administração militar Pedro dos Santos e Silva, por o recorrente já ter
sido promovido ao pôsto do capitão pela Ordem do Exército n o 2, 2. a série, do corrente ano, contando a antiguidade, para todos os efeitos, desde 30 de Setembro de
1026, como pedia no mesmo recurso.
Rejeitados os recursos interpostos, perante o Conselho
de Recursos. pelos tenentes do serviço de administração
militar António Agostinho e António Ventura, por o terem sido contra os preceitos legais.
Quadro da. arma de a.rtilharia

Tenentes: Gastão Lopes Jordão que, de regresso do
Ministério das Colónias, se apresentou em 7 de Março
último. Júlio Estevens e miliciano Rui Pessoa Melício,
que, por terem deixado do prestar serviço na guarda nacional republicana, se apresentaram, respectivamente,
em lO e 20 .10 corrente mês, os dois primeiros para
preenchimento de vacatura no respectivo quadro.
:R.egimento de oa.valaria n.· 4

Aumentado ao efectivo do exército o alferes miliciano
António Alberto Eça de Queiroz, por se ter apresentado
voluntariamente de deserção em 7 de Março último.
Brigada n.· 2 de oaminhos de ferro

J

Capitão médico miliciano, o tenente médico miliciano
António Brás de Araújo, nos termos do artigo 433.° do
decreto de 25 de Maio de 1911.
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Disponibilidade

Capitão de infantaria,
no quadro de comissões, Caetano Alberto
de Barcelos,
por ter deixado o cargo de
assistente
de estudos no Oolégio Militar, e alferes de infantaria Francisco
Pedro Simões Silva, por ter regressado de Iicença ilimitada.
I

Adidos

Tenen tes: do regimento de infantaria n. ° 8 José J oaquim de Almeida e de infantaria,
em dísponíbíudade,
Francisco Bernardino
Pinheiro de Meireles Júnior j o primeiro por ter sido requisitado
para prestar serviço na
guarda fiscal e o segundo por lhe ter sido concedida licença ilimitada.
Adidos

ao quadro

Capitães de infantaria,
adidos, José dos Santos e Paulino Teixeira Bacelar, que de regrosso do Ministério das
Colónias se apresentaram,
respectivamente,
em 16 e 23
de Abril último.
Reserva

Coronel de artilharia
Francisco
Henrique Xavier Pereira) nos termos do § único do artigo 2. ° do decreto
n.? 12:248, de 30 de Agosto último.
Tenente chefe de música José António de Lima, por
ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção.
Reforma

Capitão de infantaria,
adido ao quadro, Josó Rodrigues, por ter sido julgado incapaz de todo o serviço pela
junta hospitalar
de Inspecçso.

Ministério da Guerra- P
Tribunal

Militar

Auditor,
o bacharel
do Oouto Brandão.

Direcção GeralTerritorial

António

4. o - Por decretos de 7 do corrente

(&

Repartição

do POrto

de Sá Barreto

Pereira

mas :

!Iinislério da Guerra - f. a Direcção Geral-

2. a R~partição

Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo 6.° do :lecreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela leí n. o 1 :039, de 28 de Agosto de 1920,

2.· Série
a contar
infantaria
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aos oficiais de

'I'onente-corouel
Guilherme Correia de Araújo, no regimento de infantaria
n.? 10, desde 15 de Janeiro do
corrente
ano, ficando nula e de nenhum efeito a parte
<lo decroto de 26 de Março último que lhe concedeu as
mesmas vantagens,
por ter completado
o tempo de serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sôbre o sõldo.
Major Boaventura
da Encarnação
Aguiar, na 4.a inspecção de infantaria,
desde 4 de Dezembro do ano findo,
por ter completado
o tempo de serviço efectivo como
oficial necessário
para o primeiro aumento de 10 por
cento sõbre o sôldo.
Capitão Fernando
Nobre Madeira, na 3. a Repartição
<la 1." Direcção Geral do Ministério da Guerra, desde 1
de Novembro de 1925, por ter completado o tempo de
serviço efectivo como oficial necessário para o segundo
aumento de 10 por cento sôbre o sõldo.
Tenentes : Miguel Figueira. no quartel general do
vêrno Militar de Lisboa, desde 6 de Maio de 19~5,
ficando nula e de nenhum efeito a parte do decreto de
19 de Setembro do mesmo ano qne lhe concedeu as
mesmas vantagens;
Ismael Joaquim Spínola, no quadro
da arma. desde 20 de Dezembro de 1u25. Mário Cuuha
e Amadeu César Lopes, no regimonto de infantaria n." 3;
José Miguel e José Teixeira
da Rocha Pinto, no regimento de infantaria
n.? 6; José Francisco dos Santos,
no regimento
de infantaria
n." 15; Ernesto da Rossurreição Borges Acciaiuoly, no regimento de infantaria
0.° 23; .Iustino da Silva Moreira, no batalhão de ciclistas
n.? 2; Luís Carlos Baptista Ripado, no quadro da arma
e Sebastião
Duarte da Luz Pcrnes, na Agõncia Militar,
desde 31 do Dezembro de 1926, por terem completado
o tempo de serviço efectivo corno oficial, necessário para
o primeiro aumento de 10 por cento sõbre o sõldo,

0-0-

Demitido do serviço do exército o capitão do serviço
de administracão
militar Jácome Alves Duarte, nos termos do artigo 40.0 do Código do Justiça Militar.
A batido
infantaria
res, por
tempo de

ao efectivo do exército o tenente mili-iano de
do quadro especial José Augusto Aires Tôr·
ter completado
em 22 do Fevereiro
último o
ausência necessário para constituir deserção.
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Rejeitado o recurso interposto, perante o Conselho.
de Recursos, pelo capitão do quadro auxiliar dos serviços de engenharia Lourenço de Jesus e Silva, por ser
manifestamente ilegal.
Rejeitados os recursos interpostos, perante o Conselho
de Hecursos, pelos primeiros sargent-s do extinto 1.C>
grupo de companhias de saúdo Raúl Evangelista de (>liveira, n. ° 191 da La companhia, e Manuel F'runc sco de
Miranda, n.? 790 da 7./1.companhia, por serem manifestamente ilegais.
Regimento

Tenente-coronel,
Gonçalves Ribas.

de infantaria

supranumerário,

1.· Grupo de esquadrilhas

n.· 12

o major Jerónimo-

deavtaçâo

.Repúblioa»

Tenente, O alferes da arma de aeronáutica Jorge deVasconcelos Ávila, contando a antiguidade de 30 de Setembro de 1926.
Hospital

militar

prinoipal

Coronel-médico, o tenente- coronel médico Adriano.
Luís de Oliveira Pessa, nos termos da alíuea b) do artigo 14.0 do decreto n.? 12:162, de 21 de Agosto de 1926.
Carreira

de tiro de Espinho

Coronel, supranumerário, o tenente-coronel
taria José Luis Lobo da Costa.

de infan-

Disponibilidade

Major de artilharia, adido, com licença ilimitada, Alberto Camacho Brandão, que se apresenta para preenchimento de vacatura no respectivo quadro.
Tenentes de infantaria, adidos, Armando Jorge de
Oliveira Saraiva e José Raúl Alvos da Cruz, que de regresso do Ministério das Colónias e do Ministério dos.
Negócios Estrangeiros se apresentaram, respectivamente,
em 30 do Abril e 5 de Maio do corrente ano.
Adidos

Tenentes, adido ao quadro, do regimento de infantaria n. o 7 Miguel Martins Camelo e do serviço de administração militar Alexandre Francisco Ferreira, respectivamente, nos termos do § 2.0 do artigo 4.0 do decreton, o 12: 162, de '21 de Agosto do 1926, e por lhe ter sido>
concedida licença ilimitada.
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A.dido ao quadro

Tenente de iufantaria, adido, Manuel António Martins,
que, de regresso do Ministério das Colónias, se apresentou em 18 de Abril último.
Reserva

Coronel do regimento de infantaria n.? 22 João Augusto da Costa, nos termos do n. o 4.0 do artigo 2.0 do'
decreto de 25 de Maio de 1911.
Reforma.

Coronel médico, director do hospital militar regional
D.O 1, Adolfo Augusto de Vasconcelos Artayett, por ter
sido j nlrado incapaz de todo o serviço pela j unta hospitalar de inspecção.
Ministério da Goma - I. a Direcção Geral - P Reparllçã8
Condecorado com o grau de cavaleiro da Ordem Militar do Cristo, com palma, pOl' se achar ao abrigo do
artigo 21.0 do decreto n.? 11:012, de 30 de Julho de
19:!b, e do § LOdo artigo 6.0 do decreto n. o 8:357, de
25 de Agosto de 1922, o tenente miliciano de iufuntaria,
do quadro especial, Armelim Cândido de Moura Dinis.
Condecorado com a medalha militar de ouro da classe
de bons serviços, em substituição do duas de prata da
mesma classe, por se achar nas condições da última
parte do § LOdo artigo 8." do r0gulamento para a concessão da medalha militar de 28 de Setembro de 1917,
o coronel do corpo de estado maior Luís Augusto Ferroira Martins.
Condecorados com a medalha militar de cobre da classe
de bons serviços, com pa.lma, por se acharem ao abrigo
da alínea a) do § 3.0 do artigo 8.0 do regulamento para
a concessão da medalha. militar de ~8 de Setembro de
1917. alterado pelos decrrtos n.OI 6:093, de 11 de Setembro do 1919, e 12:081, de 9 de Agosto do 1926,
QS segundos sargentos
Augusto de Sousa Martins. n. o 19
-da companhia de depósito do regimento de infantaria
n, o 6, (I J oaq uim Costa, n, o 63 da formação de comando
<lo batalhão de caçadores n.? 10.
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5.°_ Por decretos de 14 do corrente mês:
Ilinislél'io da Guma - f.a DirccçilO Geral- 20:1 Repartição

Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1019,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de H120,
a contar de 1 de Novembro de 1926, ao capitão de cavalaria Anibal de Almeida Franco, adido, em serviço no
Ministério das Colónias, por ter completado o tempo de
serviço efectivo como oficial necessário para o segundo
aumen'to de 10 por cento sobre o sôldo.
Separado do serviço o tenente do regimento de cavalaria n.? 10 .Ioão de Brito Mestre, nos termos do artigo 158.° do regulamento de disciplina militar.
Estad'J maior general

General, O coronel do quadro da arma de infantaria
João de Morais Zamith.
Quadro dos oficiais milicianos de infantaria.

Tenente miliciano, adido, Luis Gamito Dentinho. que,
de regresso do Ministério das Colónias, se apresentou
em [) do corrente mês.
Batalhão de caçadores n

e õ

Capitão de infantaria, supranumerário, do quadro de
comissões, da Direcção dos Sorvicos Gráficos do Exército, Fernando Óscar Wilton do Ó Pereira.
Grupo independente de artilharia pesada n.· 2

Tenente miliciano. o alferes miliciano Augusto Cabeça
Veloz Ramos, nos termos dos artigos 429.° e 432.° do
decreto de 25 de Maio de 1911.
Disponibilidade

Tenente de infantaria, adido, Ernesto Chianca de Maia,
que, de regresso da gnarda nacional republicana, se
apresentou em O do corrente mês.
Adido

Capitão do regimento de infantaria n.? 5 Ernesto Cardoso Cabral de Quadros, por ter sido requisitado para
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desempenhar uma comissão de serviço dependente do
das Colónias, em Moçambique, nos termos do
artigo 7.0 do decreto de 20 de Novembro de 1914.

Ministório

Adido ao quadro

Capitão de infantaria, adido, Nicolau Lopes Perdigão,
que, de regresso do Ministério das Colónias, se apresentou em 6 do corrente mês.
Baixa do serviço militar

Tenente miliciano do grupo de artilharia de montanha
n.? 2 Francisco Correia Pinto, por ter sido julgado incapaz de todo o serviço pela j unta hospitalar do inspecção.
Reserva

Generais António 'I'oixeira de Aguiar e António Pires
Leitão, o primeiro por ter atingido o limite do idade
nos termos do n. ° 2.° do artigo 2.0 do decreto de 25 de
Maio de 1911, e o segundo nos termos do n.? 4.° do
mesmo artigo e decreto.
Reforma.

General, graduado, José Maria de Oliveira Simões e
coronel do infantaria Manuel Maria Coelho, ambos na
situacão de reserva, por terem atingido o limito de idade
nos termos do n.? 2.° do artigo 3.° do decroto de 25 de
i\laio de 1911.

6. o - Portarias
Por portarias de 30 de Abril último:
linislrrio da Guerra _1.& Dimção Geral- ~. a Rrparlição

D<,trrmina-se que a comissão nomeada pela portaria
dos Ministérios da Guerra o da :;\{arinha de 14: de Outubro do 10~G, inscrtu na Ordem do Exército n.? ~1, 2.a sóri<" do 2B do mesmo mês o ano, para propor as modificv.<:Õt'Sque a prática tenha mostrado ser n(lc('sslÍrio
introduzir do Código do J u stiça Militar, harmonizá-lo
com a actual organização do exército (3 apresentar um
projecto de regulamento para a execução do mosmo Có-
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digo, constituída pelo general do quadro de reserva .J oão
Evangelista
Pinto de Magalhães,
vogal do Supremo Tribunal Militar; bacharel Bernardo Botelho da Costa, juiz
relator do Supremo
Tribunal Militar; capitão de mar e
guerra do quadro auxiliar de marinha António
I'oreira
do Vale; coronéis do quadro do reserva Vergílio Aurélio IIeuriques dos Santos, F'rancisco Xa- ..ier Corroia Mendes e Cândido Alvaro da Câmara;
capitão-tenente
de
marinha
Artur Vital Cunha e Freitas, promotor do tribunal de marinha,
o capitão de infantaria
Mário Nogueira, promotor do tribunal militar territorial de Viseu,
à qual foi mandado agregar, por portaria de 19 de Março
do corrente
ano, inserta na Ordem do Exército n." 3,
2. n série, de 31 do mesmo mês, o capitão do infantaria
Jerónimo José Nunes da O lória, da 4. a Repartição
da
L" Direcção
Geral do Ministério da Guerra, proceda à
revisão do regulamento
de disciplina militar, propondo
as altorucõcs que entender devorem ser-lho introduzidas.
e harmouizando-o
com a actual organização
do exército.

Louvado
o general Tomás de Sousa Rosa, pelo inexcedível zelo e competência
de que deu provas na direcção dos trabalhos
que lho foram confiados na, comissão
nomeada por portaria de 29 de Outubro de 19:34, 1'1'\'8lando o mais acentuado
carácter
de justiça e a maior
imparcialidade
na apreciação dos inúmeros processos qU0
lhe foram presentes,
do manoira a satisfazer plonumoute
as reclamações
formuladas
e que deviam s1'lr atendidas,
o que tudo representou
um trabalho
aturado e insano.

Louvados
o major de infantaria joão José Augusto
de Barros e o tenente de cavalaria António Marques de
Sousa Rosa, pelo zêlo, dedicação, inteligência e actividade que demonstraram
com a coadj uvação que prestaram ao general presidente
da comissão nomeada
por
portaria
de 29 de Outubro de 1924 e encarregada
de
estudar as reclamações relativas às recompensas
por serviços prestados na Grande Guerra, em França e África,
e propor o que julgar
conveniente
facilitando-lhe
extraordinàriamente
o exercício da sua missão na elaboração e estudo das numerosas reclamações
apresentadas.
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Por portaria de 6 do corrente mês:
IIimstério da Guerra - 1 a Direcção Geral- 4. a Repartição

Tendo O general de divisão. reformado, Paulino António Oorroia sido nomeado, por várias vezes, para serviços de justiça, os quais tem di'sempenhado com o maior
acêrto e critério: manda o Govêrno da República Portuguesa. pelo Ministro da Guerra, louvar o referido general pr-ln superior inteligência. extrema dedicação e muito
zêlo com que tem desempenhado tais serviços.

Por portaria de 9 do corrente mês:
!Iioi~térjo da Guerra -

Repartição do Gabinete

Tendo o Olub Sports da Madeira levado a efeito no
dia 11 dE' Novembro de 1926 uma festa comemorando o
aniverl'ário do armistício da Grande Guerra, cujo produto destinou aos soldados mutilados purtugueseeque
nos campos de batalha da Frunca e em Africa souberam
levantar bem alto o nome do Portugal, e teudo o mesmo
Olnb já por mais de uma vez dado prova de elevado
patriotismo promovendo festas de idêntica natureza cujo
produto tem destinado a fins pratrióticos,
o que revela,
da parte dos seus directores, uma nítida compreensão
dos seus deveres cívicos: manda o Govêrno da Reoública Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar a
Direccão dessa benemérita colectividade pelo gesto alevantado, humanitário e patriótico que acaba de praticar,
concorrendo com a sna espontânea iniciciativn para melhorar a situacâo daqueles qne pela Pátria se sacrificaram, dando assim a mesma colectividade mais um alto
exemplo de civismo, que ao Governo da República muito
apraz registar.

7. o _ Por determInação do Govêrno da República:
Mini)lério da Guerra - L a Direcção Geral- 2. a Rfparlição

Tenente, adido ao quadro dos oficiais do secretariado
militar, Álvaro Maria Pereira.
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3.' Repartição

Tenente, adido no quadro dos oficiais do secretariado
militar, Alfredo Teotónio Tinoco.

Ministério da Guerra - 3.4 Direcção Geral

Tenente do regimento de infantaria n. o 5 Carlos Mário da Conceição.
4.' Repart.íção

Tenente do secretariado militar, do arquivo do Corpo
Expedicionário Português, José Bento Dias de Carvalho.

linistério

da Guerra- ~.a Direcçio Geral-

La Repartição

Tenente, adido ao quadro dos oficiais do secretariado
militar, António Joaquim Cândido Ferreira.
Oonselho de Recursos

Ajudantes de campo dos generais João Pereira Bastos
II José Mondes Ribeiro Norton de Matos, rospectivemente, o capitão de artilharia Aníbal Frederico da Silveira
Machado e o tenente de infantaria, em disponibilidade,
José Raúl Alves da Cruz.
1,' regUlo mllltar

Ajudante de campo do comandante, o capitão do re-gimento de cavalaria n." 8 Luís de Figueiredo.
1.' Repartição

Chefe, o capitão do secretariado militar Afonso Pinto
da Costa.
Capitão, adido ao quadro dos oficiais do secretariado
militar, Silvestre António Carneiro Duarte.
2.' Repartição

Chefe, o capitão do secretariado
Oliveira.

militar Arnaldo de

2.- regUlo militar

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
do grupo de trem n. o 2, Manuel Gomes Coelho, pelo
pedir.
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8." região militar
Serviço de Propriedades e Obras Militares

Capitão miliciano do quadro especial de pioneiros, do
extinto regimento de sapadores mineiros n," 1, Raúl Alfredo da Silva Gomes.
4." regUlo militar

Tenentes do secretariado militar, do estado maior do
exército, Alberto Alfredo Ferreira de Miranda e adido
ao quadro dos oficiais do secretariado militar Luís de
Lima Castela.
Serviço de Propriedades e Obras Militares

Capitão miliciano do quadro especial de pioneiros, do
extinto regimento de sapadores mineiros n. o 1, António
Gimenez Gonçalves.
Govérno Militar de Lisboa

Ajudante de campo do general António Pires Leitão,
o tenente do quadro da arma de cavalaria Raúl Martinho.
Tenentes, adidos ao quadro dos oficiais do secretariado
militar, José de Almeida e Costa e António José Pereira Pinto de Macedo.
Govêrno Militar da Madeira

Capitão de infantaria no quadro da arma Abel Magno
de Vasconcelos.
Comando da. artilharia

Comandante, o major de artilharia, em disponibilidade,
Alberto Camacho Brandão, pelo pedir.
Quadro da arma de infantaria

Capitães: do regimento de infantaria n. o 6 Francisco
Monteiro de Carvalho Lima, pr-lo pedir, e da carreira de
tiro de Espinho José António Teixeira Saavedra.
'I'enentes do rrgimento de infantaria n." 11 José dos
Santos pelo pedir e da 5.2.companhia do trem automóvel
Manuel Joaquim Cândido Ferreira e Pedro da Silva Fernandes.
Regimento de infantaria n.· 12

Alferes miliciano, do quadro especial,
2.0 grupo de metralhadoras João Franco.

do extinto
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n.O 15

Major médico miliciano do extinto regimento de infantaria n.? 33 Jacinto Manuel de Oliveira.
Capitão médico miliciano do mesmo extinto regimento
José Bernardo Lopes.
Regimento

de infantaria

n.O 21

Tenc>ntC's de infantaria no quadro. da arma Joaquim
Prazeres Pereira o Manuel Nogueira de Almeida, do regimeuto de infantaria n.? 5 António do Jesus, e adidos ao
quadro António Querubim dos Reis Chaves e Alberto
Oarvalho de Melo.
Regimento

de infantaria

n.O 24

'I'enonte do regimento de infantaria n. ° 12 Edmundo
Quirino Nunes de Sousa.
Batalhão

de caçadores

n.s 1

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Jorge Pinheiro Senão da Veiga, pelo pedir.
Batalhão

Tenente
Cunha.

de caçadores

do infantaria,
Batalhão

n.O 3

adido ao quadro,

de caçadores

João

da

n.v 5

'I'onente de infantaria, do batalhão de automobilistas,
Adriano Augusto Figueiredo Dores.
Batalhão

de caçadores

D.O6

do regimento de infantaria n. o I 2 Caetano
Alberto do Carmo Azevedo, por motivo disciplinar.
Capitão

Batalhão

de oaçadores

n.v 11

do regimpnto de infantaria n.? 21 Manuel
Martins Bernardo Castilho.
Tenente do quadro da arma João Joaquim Pires.
Capitão

Batalhão

Tenente de infantaria,
gusto Cnrdoso.
Direcção

de ciclistas

n.O 1

no quadro da arma, José Au-

da arma de artilharia
L' Repartiçi'ío

Oapitão do quadro da arma José de Alarcão Velasquez Sarmento.
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Quadro da arma de artilharia

Coronel do 2.° batalhão de artilharia de costa José
Eduardo Valejo Marques.
Tenentes coronéis: do 2.° batalhão de artilharia de
costa Luciano José Cordeiro e no Museu Militar Eduardo Avelino Ramos da Costa, pelo pedir.
Regimento de artilharia n.· 1

Tenente do quadro da arma Manuel de Castro.
Alferes do quadro da arma António Leite Pais
Faria.

do

Regimento de artilharia n.· 3

Tenente coronel do extinto regimento de artilharia.
n,° 6 Albino Penalva de Figueiredo Rocha.
Regimento de artilharia n.· 4

Tenentes: miliciano do extinto regimento de obuses de
campanha Albertino Vaz Álvares de Carvalho, do quadro auxiliar dos serviços de artilharia; do regimento de
infantaria n. ° 7 Luís Ferreira de Sousa e picador do regimento de cavalaria D.O 7 João Henriques da Silva,
sendo o segundo pelo pedir.
Alferes milicianos do extinto regimento de obuses do
campanha, Álvaro da Costa Rosado, José Manuel da
Rocha Coelho, Alcides Gomes Ríbeiro, António Ayala do
Serpa Pimentel e António Manuel Enes Ferreira.
Regimento de artilharia n.Oti

Comandante, o coronel do corpo do estado maior,
.chefe da 1. a repartição da 4. a Direcção Geral do Ministério da Guerra, Alberto Guerreiro Peixoto e Cunha,
para os efeitos da alínoa b) do artigo 17. da lei n.? 778,
de 31 de Agosto de 1917.
Tenentes milicianos do extinto regimento do artilharia
n.? 6 Edmundo Soiroz da Cunha, Abílio de Barros e
Sousa o José Pinto Fontes Júnior.
AlfC'res milicianos do extinto regimento de artilharia
n. ° 6 Venceslau de Oliveira Pinto, João Baptista Nunos das Neves, Francisco da Costa Sousa Macedo.Adríão
Carlos Ferreira dos Santos, Bernardo de Sá Nogueira,
José Joaquim Simões dos Louros, José Severiano da
Silva Mendes Vila Boas, Henrique de Oliveira Leite,
Dinis Pires da Silva e Joaquim Madeira Pires.
0
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a oavalo n.« 1

Tenentes: do l'l'gimento de artilharia n.? 5 Euclides
Gomes Ribeiro, por motivo disciplinar, o miliciano do extinto grupo de batarias do artilharia a cavalo Raúl das
Neves Reis.
Alferes miliciano do extinto grupo de batarias de artilharia a cavalo José Pires de Carvalho.
Grupo de artilharia

a oavalo n.v 2

Capitão miliciano do quadro especial do regimento de
artilharia n,o 3 João José Amaro, pelo pedir.
Grupo independente

de artilharia

pesada n.' 1

Capitão miliciano do extinto grupo de artilharia de
guaruição Augusto Cancela de Abreu.
Tenentes milicianos: do extinto grupo de artilharia de
guarnição Norberto Manso Calado e do serviço de administração militar do extinto regimento de artilharia n, 08
Fernando Ramiro de Soixas Maurity.
Alteres milicianos do extinto grupo de artilharia de
guarnição Artur Gonzalez Medina, Manuel Cristiano de
Sousa, Alberto Barbosa do Matos, Afonso Lourenço da
Silva, Severino Fernando Vozono, Mário Espain Neves,
Manuel Madeira, Jacinto Gusmão de Vasconcelos e Luis
Eduardo de Almeida.
Grupo independente

de artilharia

pesada

n." 2

Capitães: do serviço de administração militar, do regimento de artilharia n ,? 7, António Ribeiro dos Reis e
milicianos do extinto batalhão do artilharia de guarnição
Veraílio da Rocha Dinis, Manuel Jacinto Elói Moniz .J
nio/" Alberto Peters Cunha e Mário da Conceição Rocha.
T~nenteB milicianos do extinto batalhão de artilharia
de guarnição
Francisco Joaquim Magalhães Almeida,
Jaime Henrique Duarte Casquilho, Jacinto Novais da
Câmara Pestana, Pedro Marques da Silva, Luis Forreira Pinto Basto, Boaventura de Almeida Belo, Luís
Mousinho Albuquerque Mascarenhas Gaivão, Carlos Celorico Medeiros, Vasco Alexandrl'l do Valo Monteiro, Manuel dos Santos Bossono Bastos, José Di0g0 da Silva,
Manuel Arruio Estanialuu de Barros, Aires de Furia e
Maia de Aguiar, Celestino Gormano Rodarto de Almeida,
Álvaro da Silva Sampaio, Antero Carrelra Freitas, Evaristo José do Morais, Manuel António Teixeira de CaSú-
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tro, Angusto Eduardo Pires Soromenho, Albino Gonçalves Folhadela,
Oustódio Ferreira
da Costa Guimarães,
José Ferreira da Oruz, Jacinto Cabral Amorim da Ounha,
José Gonçalves Pinto Moreira e António Guedes Vilhegas
de Matos Cabral.
Alferes milicianos do extinto batalhão de artilharia de
gunrnicão
Manuel Leal da Silva Ferreira,
João Martins
Rico, Rutílio Tábuas Rodrigues, Raúl da Costa Gonçalves, Firrnino José da Silva Martins, Joaquim Diogo de Azevedo Pereira,
Luís Dourado
de Oliveira Martins, Augusto Cabeça Velez Ramos, .Jorge da Fonseca, Francisco
Stromp. Futuro Alves Barroso,
Júlio Ayala Pinto, Manuel António Oostenha, Augusto Gomes Pínheiro, João
Frederico
da Câmara Lemos, Pedro Duarto
Amílcar de
Aguiar Ferreira,
Eugénio .J08é de Campos Pitardo, José
Gomes da Oosta e Edmundo José Serrenho.
Grupo independente~de

arbílharta

pesada

n.> 3

Tcnentas
do serviço de adminietração
militar do extinto regimento de artilharia n. o 6 Rui Augusto da Silva
Me-ndes, pelo pedir, e milicianos da extinta bataria de
artilharia
de posição Angelo Curbal IIernandez,
Jorge
Chumbers Pinto e Vasco da Fonseca Galvão.
Alforos milicianos
da extinta bntaria de artilharia
de
posição Fernando José Street Caupers,
Manuel Albano
Gabriel da Ponte e Mário Ferreira
Godinho.
Grupo de artilharia

de montanha

n.O 1

Alferes milicianos
do extinto regimento de artilharia
n.? [) Valentim Bravo e António Augusto Domingues.
Depósito

do grupo de artilharia

de montanha

n.> 2

Tenonte miliciano do extinto regimento do artilharia
n.? 4 Luís Ribeiro da Oruz Aguiar.
Alferos milicianos
do extinto regimento de artilharia
n." 4 António Luis Guerra de Seabra,
Gastão .Iosó da
Rocha Rêgo, Lídio Gomes Cruz, António GU0des de
Vasconcelos,
Raúl Jorge Dinis de Barros, Elísio Bossa
de Almeida e Castro, Manuel Ferreira do Brito, Álvaro
Vieira dtl Melo da Cunha Osório, Eugénio Maria da Fonseca Araújo e Baltasar de Almeida Freitas Lindo.
GrU1)Oda artilharia

de montanha

n.s 3

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
no quadro, Alfrodo Maria da Oosta Coelho, pelo pedir-
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Alferes milicianos do extinto regimento de artilharia
n.? 7 José Rodrigues da Graça, Roberto Cabral, António Henrique Freire de Andrade Godinho 'I'avares, Gastão Maria da Fonseca, José Antunes Delgado, Teomóteodos Santos Caramelo.
João Simões Júnior, Narciso Ribeiro da Silva, António Simão Rodrigues e Américo
Pinto da Gama Leão.
Grupo de artilharia n.e 21

Tenente miliciano do extinto regimento de artilharia.
de montanha Domingos de Melo Marinho Falcão Barata.
Alferes milicianos do extinto regimento de artilharia.
de montanha Justino António dos Santos, Luis Carlos
O'Neill de Bulhões, Manuel António Sérvulo Soares, Joaquim Feliciano Padrel, Armando de Matos Pereira, An-tónio Bentes Júnior, José Monteiro e César Júlio Pimentel.
Grupo de artilharia n.O24

Capitão miliciano do extinto regimento de artilharia.
n." 8 João Augusto Ohaves Cruz.
Alferes milicianos do extinto regimento de artilharia
n. ° 8 Manuel Ferreira Dias Coelho, António de Paula
Brito, Alberto Pereira de Lemos, Armando Rocha Lopes da Silva. Francisco Filipe Néri da Silva Barata,
Antero Teixeirn Valente, Eugénio dos Santos Portugal
Pereira e Arnaldo França Castro de Moura.
Batat'Ía de artilharia de defesa móvel de costa n.> 2

Alferes milicianos da extinta bataria n," 2 de artilharia de montanha Carlos José, Roberto de Arruda, Serafim 'I'avares Carreiro, João de Simas e António Jácome
Raposo de Medeiros.
Bataria de artilharia

de defesa móvel de costa. n.O3

Alferes miliciano da extinta bataria n." 3 de artilharia de montanha João Manuel Vieira Pereira.
Grupo de trem n, o 2

Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
no quadro, Emídio Peroira da Costa, pelo pedir.
Companhia de especia.listas

Tenente do 2.° batalhão de artilharia de costa Manuel
Gomes Duarte Pereira Coentro, pelo pedir.
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Direcção da arma de cavalaria

Tenente, adido ao quadro, Joaquim António Bernar-dino.
2.' brigada

de cavalaria

Capitão de cavalaria, em disponibilidade, António Raúl
~a Costa Mira.
Regimento

de cavalaria

n.· 2

Major do quadro da arma Francisco Martins Luzignan
-de Azevedo.
Capitão da 4. a Repartição da 2. a Direcção Geral do
Ministério da Guerra Carlos Duarte de Mascarenhas
-de Meneses.
Tenentes milicianos Américo Ernestino Gonçalves e
-do quadro especial, da direcção da arma, Camilo Augusto da Silva.
Regimento

de cavalaria

n.· 7

Tenentes: do quadro auxiliar dos serviços de artilharia, do Arsenal do Exército, Alfredo Envagelista e picador do grupo independente de artilharia pesada n." 2
Eugénio Artur Candeias Pereira, pelo pedirem.
Alferes do regimento de cavalaria n. o 4 Luís Valentim Deslandes, pelo pedir.
Regimento

de cavalaria

n.· 8

Tenente miliciano Raúl Baptista Lúcio da Silva.
Regimento

de cavalaria

n.· 9

Alferes picador do regimento de artilharia n. o 5 José
Francisco Jaca, pelo pedir.
'
Regimento

Regimento

n.· 10

de cavalaria

Tenente miliciano Augusto
pelo pedir.

César

da Silva Pereira,

de cavalariA. n ,? 11

Capitão, adido ao quadro, João de Albuquerque.
Direcção da arma de engenharia

Tenente, adido ao quadro dos oficiais do secretariado
militar, José Capistrano Antunes Cabrita.
4,' Repartição

Chefe, o major de engenharia,
:Eduardo Corregedor Martins.

do quadro da arma,

388

ORDEM DO EX~RCITO

N.o 6

2.· Série

ESJola Prátioa de Engenharia

Segundo comandante, O major do comando de engenharia do Govêrno Militar de Lisboa Álvaro António
Boro Machado.
Tenente do quadro auxiliar dos serviços de ongenharia do extinto regimento do sapadores mineiros n.? 1
Tomás José da Conceição.
tlomissão técntca de engenharia

Capitão do batalhão
Eduardo Pires.

de sapadores

mineiros

n. o 1

Batalhão de sapadores mineiros n.· 1

'íTenen te médico da 5. a companhia
Pereira da Silva Costa.

de saúde Carlos

Hospital militlir regbnal n.· 1

Capitão do secretariado militar, do quartel general da
1.& região militar, Miguel da Fonseca Pinheiro.
Direcção do serviço veterinário militar
L" Repar-ução

Chefe, o tenente-coronel veterinário, em disponíbilidade, Armando Augusto Chaves de Lemos.
Direcção do serviço de administração militar
4.8 Repartição

Chefe, o coronel do serviço de administração militar,
da 5. a Repartição da 2. Direcção Geral do Ministério
da Guerra, Alfredo Ernesto Maltês Pico.
3

Quadro dos oficiais do serviço de administração militar

Tenente-coronel do serviço do administração militar,
chefe da 4.11 Repartição da direcção do mesmo serviço,
Manuel Eduardo Martins.
Quadro dos oficiais do secretariado militar

Tenente do secretariado militar, do 2.0 tribunal militar territorial de Lisboa, Francisco Gonçalves Freirinha
Júnior.
Quadro dos chefes de müaíoa

Tenente chefe do regimento
n. o 7 José Pires da Cruz.

música de infantaria
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Distrito de reorutamento e reserva n.Oi9

'I'enente, adido ao quadro dos oficiais do secretariado
militar, António José da Costa Campos.
Distrito de reorutamento e reserva n.· 22

Tenente, adido ao quadro dos oficiais do secretariado
militar, Rodrigo Augusto de Carvalho Júnior.
2.° tribunal militar territorial

Capitão do secretariado
dos Santos.
Touente do secretariado
Tôrres.

de Lisboa

militar António
militar

Gonçalves

Cucufate

Joaquim

Oarreira de tiro de Braga

Director, o capitão do regimento de infantaria
Joaquim Correia de Faria.

n.? 8

Oaaa de reolusão de S. Julião da Barra

Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
António de Oliveira.
Júri para avaliar as provas espeoiais de aptidão para o

pOsto de maJor dos oapitães das diversas armas, no oor·
rente ano.

Exonerados de vogais eventuais, o coronel de artilharia José Eduardo Valejo Marq ues e o tenente coronel
de engenharia Vasco Lopes de Mendonça.
Vogais eventuais, o coronel de artilharia Luís Pinto
de Ascensão Moreira e o tenente-coronel de engenharia
Artur Rocha Schiappa Monteiro de Carvalho.
Júri para avaliar as provas espeoiais de aptidão para o
pOsto de major dos oapttães do servíço de admíntatração
militar, no oorrente ano.

Vogal, o tenente-coronel do serviço de administração
militar Vicente Ferrer Maria Franco.
Júri para avaliar as provas de aptidão para o pOsto de
major dos oapitães do quadro auxiliar dos servíços de
artilharia, no oorrente ano.

Exonerado de presidente, o coronel de artilharia José
Edultrrlo Valejo Marques.
Presidente, o coronel de artilharia Alfredo de Melo
Faria.
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~Iilli térie da Guerra - Repartição do Gabinete

Tendo sido condecorados pela Sociedade da Cruz Vermelha com a cruz comemorativa do 60.0 aniversário da
fundação da mesma Sociedade os capitães de infantaria
António Rodrigues e do artilharia Alexandre Augusto
de Furía e Sousa de Vascoucelos e Sá, é-lhes permitido
usar as respectivas Insígnias.

9.

0_

MinistériQ da Guma - LR Direcção Gtral-

1.a Repartição

Declara-se que o vencimento arbitrado pela Ordem
do Exército n." 24, 2.8 série, de 1924, ao capitão na
situação da reserva Manuel Cândido Correia é correspondente ao põsto de major nos termos do artigo 13.0
do decreto de 25 de Maio de 1911.

10. o _

Ministério da Guerra - l.:l Dimção Geral- 2. a Repartição

a) Declara-se que o coronel de infantaria Jerónimo
Osório de Castro desempenha interinamente as funções
de sub-director da La Direcção Geral dêste Ministério
desde 1 de Abril do corrente ano,

b) Declara-se que passou a prestar serviço no Colégio
Militar como comandante de companhia iuteriuo o capitão de infantaria, da direcção da arma, Fernando Sobrinho Toscano.

c) Doelaru-se que é capitão e não tenente, como consta
da Ordem do Exército n. o 5, 2. a série, do corrente ano,
o oficial adido ao quadro João Marques.
d) Declara-se que é miliciano, e não do quadro da
arma, o tenente de infantaria Ovídio Alberto do Faria
Poças Falcão, que pela Ordem do Exercito n." 5,2." série, (lo corrente ano, foi colocado no depósito do batalhão de metralhadoras n. o 2.

e) Declara-se que chegarum à sua altura para entrar
no respectivo quadro os seguintes oficiais de infantaria:
coronel, supranumorãrio,
Luís Borges Soares da Ctt-
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mara . Leme; tenentes-coronéis, supranumerários
r João
Álvaro dos Santos Silvano, no batalhão de caçadores
n." 10 e João José Piedade Guerreiro, no batalhão de
eaçadores n.? 8; majores: supranumerário, José Lõbo
Alves de :-lousa, no regimento de infantaria n." 7 e em
disponiblidade, Eugénio Torre do Vule ; capitão, em disponibilidade, Eusébio Nunes de Castro e tenentes, em
disponibilidade: João Afonso Pereira Gago, no regimento de infantaria n ° 4, Bernardo Pelicano de Brito
e Abreu no regimento de infantaria n.? 14, José Alexandre Tomás, no batalhão de caçadores n." 5, Mário Alberto Soares Pimental, na Escola Militar, e Luis Emílio
dos Santos Seca.

f) Declara-se que por portaria do Ministério das 00Iónias de 16 de Abril último, publicada no Diário do GoVê1"?lO, 2. a série, de 23 do mesmo mês, foi nomeado presidente da comissão nomeada em 12 de Fevereiro de
19:W para apresentar o seu relatório sobre o valor da.
acção colonial portuguesa em todos os seus aspectos o
coronel do corpo do estado maior Miguel de Almeida
Santos em substitutção do Dr. Jaime Alberto de Oastro
Morais.

gi Declara-se que é Carlos Alberto da Oruz e Sousa,
e não Alberto da Oruz e Sousa, o general a quem pela
Ordem do Exército n. ° 5, 2. a série, do corrente ano,
foram concedidos os vencimentos nos termos da lei
n." 1:6G8, de 9 de Setembro de 1924.
h) Declara-se que não deve ser considerada, pelo pedir, a determinação inserta na Ordem do Exército n ° 1,
2.a série, do corrente ano, que colocou na Escola Prática de Artilharia o capitão do grupo de artilharia n. ° 24Joaquim de Oliveira Leite.
i) Declara-se que chegou à sua altura para entrar no
respectivo quadro o coronel médico Francisco Dinis de
Carvalho.

j) Declara-se que a colocação na 2. a inspecção do serviço veterinário
militar do major veterinário José Albano Pires Cordeíra, inserta na Ordem do Exército
n." 5, 2.a série, de 30 de Abril último, não foi pelo pedir.
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C'k) Declara-se
que os decretos de 16 de Abril último,
publicados
na presento
Ordem do Exército, que coloca
na situução de reserva o coronel do serviço de administração militar Jo110 do Azevedo Zuzarte Pinto Prado e
promovo àquele põsto os tenentes-coronéis
do mesmo
sor vico Manuel Gomes Rebolo e, na situação do reserva,
Joaquim
do Sonsa Gorgulho,
devem ser considerados,
para todos os efeitos, como tendo sido publicados na Ordem do Exército n. ° 5, 2. a série, do corrente ano.
l) Declara-se
que chegaram à sua altura para entrar
no respectivo
quadro o coronel do serviço de administração militar Alfredo Ernesto Maltês Pico e o tenente-coronel do mesmo serviço Júlio Eugénio Sogurado Achemann.
m) Declara-se
que fica sem efeito a colocação na 5.0.
companhia
de administracão
militar do alferes miliciano
do serviço de administrncão
militar, do extinto 1.0 grupo
de companhias do mesmo aorviçc, Alberto Fernando
de
Almeida, insorta na Ordem do Exército n.? 2, 2.a série,
do corrente ano, por êste oficial ter falecido.

n) Declara-se que foi mandado prestar serviço DO grupo de trem n.? 5 o tenente do serviço de administração
militar, em disponibilidade,
António Rodrigues Cardoso.
o) Declara-se
que chegaram à sua altura para entrar
no reRpectivo quadro os capitães do serviço de administração militar, em disponibilidade,
do regimento de cavalaria n. o 7, Eduardo Rodrigues Neto do Almeida
e do
quadro do mesmo serviço Alfredo
Marques de 11ondonça,
p) Declara-se
que por anúncio publicado no Diário elo
do 2 do corrente mês se acha aberto concurso
por espaço de trinta dias, a partir da data da publicacão
do referido anúncio, para provimento de uma vaga oxistente no quadro de assistentes
de estudos do Colégio ;\1i-

Gocêrno

litar,
As condições de admissão o actos do concurso são regulados pelo regulamento
literário do referido Colégio,
aprovado por decreto n.? 11:036, de 31 do Julho de H):!5,
e estão patentes na secretaria
do Colégio nos dias úteis,
das doze às dezassete horas.
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Os requerimentos,
instruídos com os necessários
eumentos,
devem dar entrada na referida secretaria
as quinze horas do dia 31 do corrente.

doaté

q) V oncimentos que nos termos da lei n. ° 1 :668, de 9
de Setembro de 1924, competem aos oficiais om sl'guida
menciouados,
transferidos
para a situação de reserva:
Pela Ordem do Exército n."
ano:
Coronel

Francisco

Roberto

2, 2.a série, do corrente
Guerreiro

da Trindade,

495,)72, sondo : pensão de reservn, 335b-1-8; 0,14 por cento, 131$62; lei n.? 888, 34691; loi n.? 1:332, 111~71; do
vencimento total 231504 são pelo Ministério das Colónias,
tendo servido em Moçambique,
e 472668 pelo Ministério
da Guerra.
Tem dois aumentos de 10 por cento sobre o soldo.
Pela
ano:

Ordem do Exército

n.?

5, 2.a série,

do corrente

Coronel de infantaria J úl io José Laje, 413~1f>, sondo :
pensão de reserva,
304li92; 0.14 por cento, 3641; lei
n.? 8>-<8,ROS83; lei n.? 1:3a2, 73~U9; do vencimento total 301)21 são pelo Ministério das Fiuanças. 10&07 pejo
Ministério
das Colónias
e 372687 pelo Ministério
da
Guerra.
Tem dois aumentos de 10 por cento sôbre o sõldo.
Coronel médico Zeferino
Martins da Silva Borges,

519:S14.
Canitão

do quadro auxiliar do serviço
nio Fernandes
Júnior, 216fi,55.
Pela presente

de saúde Antó-

Ordem do Exército:

Gonoral António T'oixeira do Aguiar, 816.t548, sondo :
pensão de reserva, 504;$; lei n. o 8H8, 50MO; lei n." 1 :332,
26:.'608; do vencimento total 38652 são pelo ~Ii II istério
do Interior,
102tS06 pelo Ministério das Fiuuncns e
675·~9() polo Ministério da Guerra. Tem cinco anos de
genoral.
Gr-nerul António Pires Lf'itão, 588656, sendo : pensão
de reserva,
382619;
lei n.? 88cl, 38~21;
lei n." 1:332,

16~6l().
Coronel Francisco Henrique Xavier Pereira,
540~52,
sendo: pensão de reserva, 341570; 0,14 por cento. 1~665;
lei n." 888, 36tS03; lei n," l:jJ2,
144~14; do vencimento
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total 48t$04 são pelo Ministério das Colónias, tendo servido em Moçambique,
e 492;$48 pelo Ministério
da
Guerra.
Tem dois aumentos de 10 por cento sôbre o sõldo,

T) Vencimentos
que, nos termos da lei n." 1:668, de 9
de SetembrQ de 1924, competem aos oficiais em seguida
mencionados,
transferidos
para a situação de reforma:
Pela Ordem do Exército n." 19, 2. a série, de tlO de Setembro do ano findo:
Capitão de infantaria
Joaquim Marques, 224608, sen<lo: pensão de reforma, 175M.!; 0,14 por cento, 14tS:?6;
lei n." 888,18699;
lei n.? 1:3132, 1M19; do vencimento
total 48tS-l0 são pelo Miuistério das Colónias, sendo Angola a provincia em que serviu, e 175668 pelo Ministério
<la Guerra.
Tem dois aumentos de 10 por cento sõbre o sõldo.
'I'onento de infantaria
Agostinho
Armelim Machado,
-62864, sendo: pensão de reforma, 61635; 0,14 por cento, 1tS:?8; do vencimento
total 7;$82 são pelo Ministério
das Colónias, sendo Angola a província em que serviu,
e 54B82 pelo Ministério da Guerra.
Tem um aumento de 10 por cento sôbre o sõldo.
Tenente
de infantaria
José Ferreira
Simão, 43848,
sendo: pensão de reforma, 43818; 0,14 por conto, 630.
Tem um aumento de 10 por cento sôbre o sóldo.
Pela
ano:

Ordem do Exército n.? 5, 2.a série,

do corrente

Tenente
do quadro auxiliar dos serviços de engenharia Agostinho Rodrigues
Fernandes,
81654.
Pela presente
Coronel

Ordem do Exército:

médico

Adolfo Augusto

Vasconcelos

Artayett,

413;$44.
8) Vencimentos
a que têm direito desde 1 de Dezembro do ano findo os oficiais em seguida mencionados
na
situação de reserva, nos termos do despacho ministerial
de 28 de Novembro do mesmo ano, que manda aplicar
aos referidos
oficiais as vantagens
estabelecidas
pelo
§ 1.0 do artigo 6.° da lei n." 888, de 1919:
Coronel

médico

António

da Cunha

Prelada,

45M93.
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Coronel médico Mauuel Ferreira Correia Lopes Barrigas, 408559.
Coronel médico Manuel Augusto Soares Valejo, 48-1:1$37.
Coronel médico Manuel de Brito Camacho, 463677.
Coronel médico Fernando de Miranda Monterroso,
367 t$32.
Coronel médico João Carlos Mascarenhas de Melo,
5641557.
Capitão médico miliciano Manuel da Mota Pessoa de
Amorim Cardoso, 49Gt$36, seudo: pensão de reserva,
28:JD04; 60 por cento de invalidez, 109620; 10 por cento
sôbro o total, 4M12.
Tenente médico João Baptista Nunes da Silva, 399t$60,
sendo: pensão de reserva, 2421)19; 50 por cento de invalidez, 121609; 10 por cento sõbre o total, 3Gt532.
Tenente médico miliciano Albano de Castro e Sousa,
32M3:3, sendo: pensão de reserva, 212657; 40 por cento
de invalidez, 8M; lU por cento sõbre o total, 29t$75.
'I'enente cirurgião dentista miliciano Augusto de .Jesns
Vilhena, 3891$::31, sendo: pensão de reserva, 2371$89;
50 por cento de invalidez, 118694; 10 por cento sõbre
o total, 3M38.

t) Vencimentos que, nos termos do artigo 12.0 do decreto n." 5:570, de 10 de Maio de 1919, competem ao
oficial em seguida nomeado, transferido para a situação
de reserva:
Pela presente Ordem do Exército:
Coronel do serviço de administr-ação militar João de
Azevedo Zuzarte Pinto Prado, 4761598, sendo: pensão
de reforma, 326670; lei u.? 888, 32667; lei n." 1:332,
117t$61.
u) Rectificados se publicam 08 vencimentos, nos termos da lei n.? 1:668, de 9 de Setembro de 1924, a qne
tem direito o oficial na situação de reserva em seguida.
mencionado em substiturção
dos que lhe foram arbitrados pela Ordem do Exército n." 2, 2.&série, do corrente
ano:
Coronel Carlos Augusto de Sá Carneiro, 443557,
sendo: pensão de reserva, 314877 j 0,14 por cento,
26544; lei n.? 888, 3-1:812; lei n.? 1:332, 68b2-!j do vencimento total são 144t$95 pelo Ministério das Colónias &
29866~ pelo Ministério da Guerra.
Tem dois aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo.
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v) Uectificados se publicam os vencimentos
nos termos do despacho ministerial de 21 de Julho de lU~5,
que manda incluir no cálculo da pensão de reserva a
gratificação
diferencial
do oficial em seguida mencionado:
Capitão de artilharia,
na situação de reserva, Teodorico Teixeira
Pimentel,
144654; do vencimonto
total
17~91 são pelo Ministério das Colónias, 8653 pelo Ministério
das Finanças
e 118t$1O polo Ministerio
ela
Guerra, sendo estes vencimentos a partir da data do referido despacho.
x) Rectificados
se publicam
os vencimentos
nos termos ela lei n.? 1:668, de 9 de Setembro de 1924, a que
tem direito o oficial. na situação de reserva, em R('guilla
mencionado.
em substiturcão
dos que lhe foram arbitrados pela Ordem do Exército n." 3, 2.1\ série, do correute
ano:
Coronel dI" infantaria Artur Marques Soqueira, 547 b01,
sendo: pensão de reserva. 207~; 0,14 por cento, G7,sG8 j
lei n.? K~8, 36M6; lei n.? 1:B32, 145687; do vencimento
total 200,)02 são pelo Ministério das Colónias, sendo a
índia a última colónia em que serviu, e 3-!1~99 pelo Uinístério
da 'Guerra.
Tem um aumento de 10 por cento
sôbre o sôldo.

y) Roctificados
se publicam
os vencimentos
nos termos da lei n.? 1:668, de \) do Setembro de 19:!-!, a que
tem direito o oficia.l, na situnção
de reforma, em seguida
mencionado,
em substitute o dos que lhe foram arbitrados pela Ordem do Exército n. ° 24, 2. a série, do ano
findo:
'I'enoute de infantaria Alberto Costa, 12R~32, sondo :
pensão de reforma, 12M; 0,14 por cento, 3t$32. 'I'em um
aumento de 10 por cento sôbre o sôldo.

z) Rectificados se publicam os vencimentos a que têm
direito os oficiais, na situação
de reforma, em !l<'gllida
mencionados,
em substitrúcão
dos que lhe foram arbitrados pelas Ordens do Exercito que lhe vão indicadas:
Pela

Ordem do Exército n.? 2, 2.11 série, de 1925:

Alferes

José de Barros

Dantas,

61633.
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Ordem do Exército n. o 2, 2. n série, do corrente

Major Albino Mamede Pires, 656t$64, sendo: pensão
de r-forma, 397 t$97; percentagem
de invalidez de 50 por
cento, HJ8t$9H; 10 por cento sôbre o total, 59~69.
Tenente António Ferreira da Silva, 209tS03.
Alferes Manuel Ramalho dos Santos, 123t$-!3.

11. o -Minislério

da Guerra.- f.a Direcção Geral- 2,110 Repartição

a) Declara-se que fica sem ef-ito a parte da determinaçã« inserta na Ordem do Emército n, o 3, 2. a séria, do
corrente ano, que transferiu para o depósito do batalhão
de caçadores
n. o 9, o capitão chefe de música do regi.
mento de infantaria n. o 8 J oaq uim Jacinto Figueiras.
b) Declara-se
que foi julzado
ao abrigo da condição
2.1), do artigo LOdo
decreto n, o 7 :823, de 23 de N 0vembro
de 1921, o capitão miliciano de telegrafistas
Joaquim de Araújo Pereira, sondo considerado 5U pranumerário nos termos do artigo 5.0 do mesmo decreto.
c) Declara-se
que fica sem efeito a determinação
Inserta na Ordem do Exército n, o 3. 2. a série, do corrente
ano, que colocou no regimento de cavalaria n.? 5 o capitão médico miliciano do quadro especial Júlio Coutinho
de Sousa Refoios.
d) Rectificado se publica o vencimento, nos termos do
despacho
ministerial
de 28 de Novembro de 19~6, a que
tem direito o oficial na situação de reserva em seguida
mencionado
em subatitujção dos que lhe foram arbitradOR pela Ordem do Exército II.o 24, 2. a série, do ano
findo:
Coronel

António

Augusto

Carvalho

da Costa, 2121$78.

e) Rectificados
se publicam os vencimentos,
nos termos do despacbo ministeriul
de 21 de Junho de 19~5, a
que tem direito o oficial do engenharia
na situação de
reserva em seguida mencionado:
Coronel

Arnaldo

Augusto

de Sousa Queiroz,

548~92)
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sendo: pensão de reserva, 37 4~37 ; 0,14 por cento, 1til61;:
lei n. o 888, 37 t5159, e L-i n. o 1:332, 135til35; do vencimento total são 186t$66 pelo Ministério da Marinha e3621$26 pelo Ministério da Guerra.
Tem três aumentos de 10 por cento sóbre o soldo.

12. o -

lIiDi~térjo da Guerra - P

Direcção Geral-

P Repartição

Condecorados com a medalha militar da classe decomportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de.
Setembro de l\H 7 :
Medalha de ouro
1." regUlo

Capitão do secretariado

DI

IIItar

militar Firmino Ferreira.

2." rpgUto mllltar

Coronel de infantaria Joaquim Maria de Almeida Lopes.
Quadro da arma de infantaria

Tenente-coronel

Luis Carlos de Almeida Casassa.

Regimento de infantaria n.Oõ

Capitão António Matans.
Regimento de infantaria n.O 14

Capitães António Henriques
Jesus.

e Frederico Ferreira

de-

Regimento de infantaria. n.O 16

Tenente DâmasO Baptista de Sousa.
Regimento de infantaria n.O19

Capitão José Ferreira
reira.

do Amaral e alferes João Fer-

Regimento de infantaria n. ° 20

Tenente-coronel Júlio César Moreira Sales e capitãocapelão José Farinha Martins.
Direcção da. arma de engenharia

Capitão do quadro auxiliar dos serviços de engenharia.
Manuel José de Carvalho.
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3.- companhia de saúde
sargento n." 20, João da Silva.

Guarda naoional republioana
Regimento de cavalaria:
primeiro sargento Francisco,
ID.o 1/160
do 4.° esquadrão ; segundo sargento
André
Alves, n." 2/158 do 2.° esquadrão,
e primeiro cabo ferrador João Maria da Costa, n," 24/636 do 4.° esquadrão.
Guarda fiscal
Batalhão n.? 1: segundo sargonto João Gil, n." 316/114;
soldado FirminoA.ugusto,
n.? 185/809; Joaquim Luís Espio hu, n. ° ~39/430; António Borges, n, ° 373/5-15, e Joa.quim dos Reis, n." 479/968, todos da La companhia.
Batalhão
n." 2: primeiro cabo André Nunes Branco,
ri." 126/81 da 3." companhia.
Batalhão n, ° 3: tenentes: de infantaria Sérgio Augusto
,e do quadro especial Acácio Marques de Mesquita.
InstitutQ Profissional dos Pupilos do Exéroito
Capitão do quadro auxiliar dos serviços de engenharia
.José de Figueiredo.
Distrito de racrutamento e reserva n.s 25
Capitão de infantaria
José da Cunha Bettencourt

J

ú-

mior.
M~dalha de prata

Capitães:
de infantaria,
no quadro da arma, Mário
Urosa Gomes;
de cavalaria.
ajudante de campo do comandante interino da 2. a região militar, João Gualberto
-de Barros e Cunha; do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia,
António da Silva Soares, em serviço na 2.&
região militar;
tenente de cavalaria Vasco Fernandes
Lopes, em serviço no comando da 2. a brigada de cavalaria;
alferes reforJJJ,a'fio no governo militar de Lisboa
Francisco
de Oliveira Lourenço.
Segundo
companhia

Regimento de infa.ntnria n." 1
sargento
Amândio Augusto Pina,
de depósito. .

n." 5 da

Regimento de infantaria n.O7
Tenente Carlos Rodrigues Varela j sargento ajudante
Francisco
Luís Gonzaga, n ,? 143; segundos saruentos ;
.António Francisco do Nascimen to, n. ° 1t!6, e Carlos Ro.drigues Serra n." 202, todos da companhia de depósito.
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n.·..11

Segundo sargento José Viegas Júnior, n.? 11 da companhia de depósito.
Regimento

de infantaria

n.· 12

Segundo sargento Hlgíno Pinto Ribeiro, n.? 120 da 4.&
companhia.
Regimento

de infantaria

n.· 19

Tenente Alberto da Maia Mendonça,
Regimento

de infantaria

n.O 20

(Depósito)

Tenentes: Dario Augusto Melo de Oliveira e José de
Miranda Andrade; alferes Júlio Eufrásio.
Regimento

de infantaria

n.· 24

Sargento ajudante Fernando Vieira de Azevedo, n.? 1;
primeiro sargento José Joaquim Machado, n." 2; segundo sargento Luis Alexandrino dos Reis, n. ° 6. todos
da La com panhia ; segundo sargento artífice correeiro
seleiro Dinis de Resendes, n." 42 da companhia de depósito.
Batalhão

de caçadores n.O 6

Tenente Luis José de Figueiredo.
Batalhão

de oaçadores

n.· 8

Segundos sargentos músicos de 3. classe: João da
Conceição Fava, n.? 16, e José da Silva Ferreira, n." 17,
ambos da formação de comando.
4

Batalhão

de caçadores

n.O12

Tenente miliciano Eugénio de Loureiro Almeida Fontes.
Batalhão

de metralhadoras

n.O 2

(Depósito)

Sargento ajudante José Valeriano Paulino, n.? 19 da
secção de depósito.
Escola Prática

de Artilharia

Capitão do serviço de administração militar Augusto
dos Reis Antunes.
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Regimento de artilharia n, o 3
Primeiro
sargento
Júlio Lopes dos Santos, n,o 273;
primeiro sargento enfermeiro hípicoJ úlio Gaspar, n.? 159;
segundos sargentos:
José de tirito, u." 308; João Baptista Rodrigues,
n. o 4li:!; António da Ascoueão Madeira, ..
n. o 2:20d, todos da 1." bataria ; Francisco Emílio, n. o 306
da 2." bataria ; Humberto Tomás, n, o 311; Rosário Bap\
tista, n." 2:075, ambos da 3.a bataria.
#

Regiment", de artilharia
Segundo sargento Augusto
da 1." bataria.
.

n.· 4
das Neves, n," 280
,

Antunes

Regimento de artilharia n.. 6
O

Tenente Mateus Martins Moreno Júnior e segundo
gento João Luís Nunes Antão, n." 1 da, 6.11 bataria.

sar-

Grupo de artilharia' de montanha n.s 1
Primeiro
sargento
seleiro correeiro J 05.0 Sobreira d01
Almeida, n.? 10 da L." bataria, e segundo sargento José
António Mendes, n,o 10 da 3." bataria.
Grupo de artilharia de montanha n.· 3
Tenentes:
Cassiano Augusto
ciano António de Almeida.

Tavares

de Pina e mili-

2.° batalhão de artilharia de costa
Segundo.

sargento

Benj amim Angélico,

n. o 183 da

2. a companhia.
Regimento de cavalaria n.O2

'I'enente miliciano

António Sobral de Almada Negrei- '\
segundo sargento artífice serralheiro
espingardeiro
António Augusto do Sá Pereira, u.' 2:430 do 1.0 esquadrão, e segundo sargento ::\f anuol Antúnio Baptista, n. o 533
do 2.0 esquadrão.
1'OS,

Regimento de cava.lB,rian.O3
/

Segundo
sargento
4.0 esqundrão.

José Duarte

Pereira,

n. o 32 do

Regimento de cava~ria n.O5
Tenente

veteriuúrio

Roberto

António

da Silva.
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Regimento de telegrafista,s

Segundo sargento José Maria Alves, n." 88 da 8.a companhia.
5.' oompanbta de trem automóvel

Tenente do serviço de administração militar Cândido
Nunes Pinheiro.
Parque de material aeronáutioo

Major pilõto aviador Luis Carlos da Cunha e Almeida;
capitão pilõto aviador Joaquim Tedim de Sousa Lõbo;
tenente de infantaria Lino Augusto Leão Teixeira; segundos sargentos : Augusto Adelino Salgueiro, n.? 138;
Américo de Araújo Bastos, n," 194; António Francisco
de Mutos, n. o 245, e António Martins da Silva, n." 251.
3," Inspecção do serviço de saúde

Tenente-coronel

médico António Rodrigues
1.&

Moreira.

companhia de saúde

Primeiro cabo Óscar Francisco dos Santos, n. o 73.
15."oompanhia de saúde

Segundos sargentos: Augusto Nunes Ribeiro, n," 50,
e José Nunes Nabais, n.? 791.
Hospital Militar Principal

Capitão médico miliciano Alfredo Pereira de Sousa.
5." companhia de administração

milita.r

Primeiro sargento Raúl Teixeira, n.? 1:38.
Seoretariado militar

Primeiros sargentos: Francisco Maria da Puríflcacão
Alves Ribeiro, n. o 46; Vasco Miranda Baptista, n. o 73 e
Adriano Pinto, n, ° 160.
Segundos sargentos: Manuel dos Anjos Pinto, D.O 132;
Miguel Augusto da Silva, n.? 147; João Fernandes Pires, n.? 183 e Jaime Martins, n." 223.
Guarda nacional republioa.na

Batalhão n." 1:
Primeiro cabo enfermeiro José Augusto
Soares, D.O 124/9:118 do estado menor.

Rodrigues

2.' Série
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Segundo cabo Manuel Soares.. n, ° 90/10:957 da 5. a
companhia.
Batalhão n.? 5:
Primeiro cabo Julião, D.O 18/1:589;
Segundos cabos Joaquim Gomes Murta, n.? 162/558;
Joaquim Fernandes, D.O 163/2:869 e António Maria Brás
de Alme'da, 197/790;
Segundo cabo clarim Fausto da Mata, n.? 2'7/1:222;
Soldados António Afonso, n.? 5/1:2GJ; Augusto da
Cruz, n," 30/9;)0; Joaquim Augusto, n.? 90/2:995; Joaquim l\Iaria Jacinto, n. ° 101/3:609; Paulo Marques Bom,
D.O 123/3:664 e Luís Maria Simões, n.? 218/2:537, todos
da 3. a companhia;
Batalhão n. ° 7:
Segundo cabo José da Silva, n.? 24/1:583;
Soldados José Semedo, n.? 40/3:5:?6 e José Francisco,
n." 4814:097, todos da 5.a companhia;
Regimento de cavalaria:
S<,gllntlos sargentos Cipriano António, n.? 3/1:587 e
José Lopes, n." 5/678, ambos do 4.° esquadrão.
Guarda fiscal

Batalhão n. ° 1:
Tenente de infantaria Manuel Aboim Ascensão de
Sande Lemos;
Segundo cabo Francisco Caetano da Silva Júnior,
n.? 3-ló/738;
Soldados José Forte de Oliveira, n.? 17R/2:142; Domingos l\Iizuel , D.O ~11/Q16; Cesário Cândido Maleitas,
n," 222/2;052: Manuel Remédio, n.? :?3:!/2::!32j Avelino
Fornandcs, n.? :!õ3/1:190j António Rapoula, n.03G8/:!:144;
Silviuo Sequeira. n." 42ü/2:009 e José Joaquim das Vacas, n. ° 55~/2;361, todos da L" companhia;
Batalhão n, ° 2:
C:lpitão do serviço de administração militar Manuel
Rodrigues Aguincha;
Seguurio sargento José Pires Ramalhete, n.? 122/2:169;
Soldado António Joaquim Carroça Sardinha, n.? 5/1:542
da 2. a companhia.
I

Instituto Profissional dos Pupilos do Exército

Capitão miliciano do serviço de administração
militar
Mário Baptista Ribeiro e tenente miliciano do mesmo
serviço João Baptista Repenicado.
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Depósito Central de Fardamentos

Capitão do serviço de administração
militar Francisco Caetano Dias e tenente do mesmo serviço Francisco Dias Bernardo. Medalh.a de cobre
Regimento de ínrantarra n.O7

Segundo sargento José Maria da Cunha,
companhia de depósito.
Regimento de infantaria

D.O

n,?

174 da

11

Segundo sargento músico de 3.:1 classe Jeróuimo Augusto de-Carmo, n.? 50, e primeiro cabo Jaime de Almeida, n. ° 29, ambos da companhia de depósito.
Regimento de infantaria n.· 12

Segundo sargento
panhia ele depósito.

António Pereira,

n." 50 ela com-

Regimento de infantaria n.s 23

Segundo sargento músico de 3.a classe Jos6 Gomes
Garcês, n.? 39 da companhia de depósito.
Regimento de infantaria n.~ 24

Segundo sargento José da Silva Pacheco, n.? 14 da
La companhia; segundo sargento músico do 2.& classe
Diamantino Alberto Bo rgos, n. () :30, o scguudc sargento
mestre de co1'noteiros J OSÓ do Sousa Borges, n. ° 38, ambos da companhia de depósito .

.

Batalhão de caçadores n.· 2

Segundo sargonto Carlos Ferreira Cascais Eusébio,
n.? 6:3; segundo sargento músico do 3.:1 classe José do
Amaral, n.? 12, ambos da forrnaerto do comando; seguo,lo sargento ·.Jo~Ó:\fa1")l108,n.? 78 da 1.:1 companhia
e primeiro sargento miliciano J OS(l Bernardino, n. o liO da
4. a companhia.
Batalhão de caçadores n.·

Õ

Segundo sargento José Joaquim Russo Figueira, n." 6
da 2.a companhia.

,
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Batalhão de caçadores n,v 8

Segundo sargento músico de 2. a classe António Maria
Ruivo, n.? 14:; segundo sargento músico de 3.a classe
Alfredo Fragoso, 11.° 21; segundo sargento músico de
3. a classe Alberto da Conceição Rosado Guerra, n. ° 22
(~ primeiro cabo músico Pompeu da Rosa Pinto, n." 26,
todos da formação de comando.
Regimento de artilharia

Primeiro cabo servente
n," 42 da La bataria,

Joaquim

n.· 2

Duarte

Casquinho,

Grupo de artilharia de montanha n.O1

Segundo sargento
companhia.
2.0

Manuel de Oliveira, n. o 15 da La

batalhão de artilharia

de costa

'.

Segundos sargentos: José Gabriel Madeira, n.? 210;
António José Freire Raposo, n." 211, ambos da 4.. companhia; e António Maria Antunes, n." 74 da 6.& companhia.
Grupo de trem n.s 2

Segundo sargento artífice serralheiro ferreiro
Almeida Faria, n." 1:710 da La companhia.

José

Regimento de cavalaria n.O 2

Primeiro sargento cadete Vítor José
reia Barrento, n." 192 do 2.° esquadrão.

Gamarro Cor-

Regimento de sapadores de caminhos de ferro

Segundo sargento Artur Afonso Tição, n.? 189 da 3.a
companhia.
Parque de material aeronàutíoo

Primeiro stitgento José Branco Gomes Barata, n.? 91.
L' companhia.de saúde

Primeiro cabo Joaquim Teixeira Mendes, n.? 19:1:.
Hospital ;nilitar veterinário prinoipal

Primeiro cabo enfermeiro hípico Abílio Augusto da
Águeda, n.? 30 da secção escolar.
Secretariado n.ilttar

Segundo. sargento. Armando dos Santos' Pinto,. n,o 244.

!O6
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Guarda nacional republicana
Batalhão
n. o 1: soldados Jacinto Marreco, n, o 127/
10:1~9, e António Correia, n." 175/10:536 da 2.a companhia;
Manuel Alves, n." 23/10:549, e Francisco António Sião, n." 114/9:88::3, ambos da 3.a companhia;
António Rodrigues da Cruz, n. o 75/10:694" e Inácio da Costa
Calado, n." 213/10:885, ambos da 4.a companhia.
Batalhão .n. ° 5: primeiro cabo J osé, n. o 56 2:911; segundos cabos António Coreado, n.? 72/3:124, e António
Joaquim da Mota, n, ° 164/2:898; segundo cabo corneteiro, António de Figueiredo,
n. ° 82/2:336; soldados: Roberto da Silva, n.? 33/3:428; João de Sousa, D.O 69/2:994;
Francisco Nunes Correia, n. ° 76/2:69:3; Manuel Lourenço,
n." 81/3:045; Munuol Pereira, n.? 89/3:1i:l8; José Patrocínio de Moura, n." 96/3:148; António de Sonsa, n." 105/
3:02+; Manuel Maria Agostinho, n." 106/3:li37 ; JUanuel
do Rosário Maurício, n.? 111/3:466; Manuel Alves, n."
118/3:319; Auíbal Pinto, n. ° 128/2:t<20; António Gonçalves, n." 131/3:326; José Joaquim Mesquita, n.? 147/
3:195; Delmino da Silva, 11.° 17;3/2:76\); Inácio Barroso
Caramelo,
n.? 175/1:630; António Gonçalves, n ," 177/
2:443; Manuel António da Costa, n.? 207/3:478; José
Maria Pires, n.? 222/3:761, e Francisco
Alves, n.? 2:?5
3:197, todos da 3.a companhia.
Batalhão n." 7: soldado Manuel dos Santos Pombo,
n. ° 39j3:890 da 5. a companhia.
Guarda âscal
Batalhão n.? 2: soldados António Cruchiulío n.? 1M/
1:997 da La companlun ; Acúrcio .José Moucho, n, ° 370/
2:041, e João Carita Parto, n." 403/1:956, ambos da 2.:1
companhia.
Obituário
1927
Abril 8 -

Capitão, na situação

de reserva, António Alves Tavares.
'
»
14 - Tenente-coronel,
reformado, Manuel Carlos Gomes Pereira.
"
15 - Capitão do regimento de infantaria n.s 3 Antero Morei ra da Rosa Alped rinira.
»
l7-Capitão,
na situação de reserva, João Avelino Ferreira.
»
21- Coronel, reformado, José Manuel Joaquim Ribeiro.
»
2!-Tenente,
reformado, Manuel Joaquim de Sousa.
Maio
1- Coronel, na situação de reserva, Venssimo José de
Andrade.
"
3 - Coronel, reformado, FranciscoBaptista
Ribeiro.
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Beodficações
Na Ordem do Exército
n.s 2, 2.' série, do corrente
ano,
p. 117, 1. 4, onde se lê: "Maria», deve ler-se: "Macedo».
N a Ordem do Exército n.? 5, 2.- série, do corrente ano, p. 322,
1. 24, on.Ie se ln: « António», deve ler-se: "Ag-ostinho»; p. 337,
J. 33, onde se lê: «Humberto Luna da Costa Pereira e Oliveira»,
deve ler-se: "Humberto Luna da Costa Freire e Ol ivei ra»; p.352,
1. 12, onde se lê: "alferes», deve ler-se: "trnellte»; P: 364, l. 1,
oude se lê: ,,~10», deve ler-se: "lO~».

Abílio Augusto Valdês de Passos e Sousa.
Está conforme.

o Ajudante

General,

"

N.O 7
MINISTERIO DA GUERRA
31 DE MAIO DE 1927

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se ao exército o seguinte:

1.°- Dec:retol
Ministério da Guerra - ta Direcção Geral- t,n Rfpartição
Usando da faculdade quo me confere o n.? 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de 1926, sob
proposta
do Ministro da Guerra:
hei por bem decretar
que nos termos da lei n." 1:817, de 12 de Agosto de 1925,
e decreto n. ° 11 :807, de 30 de Junho do ano findo, se
pague o subsídio mensal de 6~ a D. Maria Augusta de
Carvalho Vieira, viúva do coronel do quadro de reserva
João Augusto Vieira; a D. Gracinda dos Anjos Macedo
Rodrigues,
viúva do capitão do quadro auxiliar dos serviços do artilharia
José Rourigues, e a D. Arcanja Lõbo
de Sousa e D. Cecília Lobo de Sonsa, viúva e órfã do
coronel de infantaria A Ifredo Francisco de Sousa.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar.
Paços do Govêrno da Ropública, 21 de Maio
de 19:H. - ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CAR~IONA-

Abilto Augusto Valdês de

Pa8.~08

e Sousa.

Ministério da Guerra -1. a Dm'cçáo Geral- ta Repartição
Tendo em consideração
os brilhantes
praticados
nos campos do batalha em
onde evidenciaram
excf'pcional
valor,
êsse facto merecedoras
de recompensa
da faculdade
que me confere o n.? 3.0

feitos do armas
França (' África,
tornando se por
especial; usaudo
do artigo 2.0 do
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decreto n." 12:740, do 26 de Novombro
do 1926, sob
proposta
do Ministro da Guerra:
hei por bem decretar
que sejam condtlcoradas
com a Cruz de Guerra
de
1.1> classe as seguintes unidades:
Extinto regimento
de obuses de campanha, porque,
tendo feito parte do Corpo Expedicionário
Português,
seis das suas oito batari as enoorporadas
no grupo de
artilharia de campanha foram condecoradas
isoladamente
pela forma brilhante como se portaram
na La e 2. a fases da campanha da Flandres,
do que resultou lustre e
honra para o Exército Português.
Rogimento de cavalaria n. o 4, porque, tendo o comandante do grupo de esquadrões,
no combate de 18 de
Agosto
de 1915, na Mongua, iniciado a carga com o
3.° esquadrão
do regimento de cavalaria D.O 11 o sendo
êste envolvido pelo inimigo e tornando-se necessário fazer comparecer
o 3.° esquadrão
do regimento de cavalaria n. ° 4, que estava no quadrado na linha de fogo a
uma distância
de 1 quilómetro,
compareceu
com tal
prontidão
e atacou do tal modo o inimigo que desembaraçou o 3 ..° esquadrão do 11, mostrando assim coragem,
decisão, valor, espírito de sacrifício, e que muito concorreu para a vitória final.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
expcutnr.
Paços do Govõrno da República,
28 de Maio
de 1927.- ANTÓNIO ÓSCAR DE FRa.GOSO CARl\lONA -Abí-

lio .Augusto Valdês de Passos e Sousa.
Tendo em consideração
os altos serviços prestados à
Pátria c à Humanidade
por vários oficiais e, prnças que
nos campos de batalha
em Françn e em Africa praticararn brilhantes
feitos de armas onde evidenciaram
excepcional
valor o comprovada
abnegação, tornando-se
por êsse facto merecedores
de recompensa
especial;
usando da faculdade que me confere o 11.°3.° do artigo
2.° do decreto n.? 12:740, do 26 do Novembro do 1926,
sob proposta
do Ministro da Guerra:
hei por bem decretar que os oficiais c praças a seguir mencionados
sejam condecorados
coui as classes da Cruz de Guerra. que ,
respectivamente
lhes vão indicadas:
2." claMO
Major reformado José Maria Fernandes,
pela coragem
e decisão que manifestou no combate do Namaca cm 27

•
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de Maio de 1916, tendo a sua unidade apoiado o embarque das fõrças que em escaleres da marinha de guerra.
deviam atravessar
o rio Rovnma e desembarcar
na outra
margem.
Foi ferido por bala na cabeça quinze minutos
do pois do inicio do combate, mantendo-se
nosso estado
na linha de fogo durante
cêrca do noventa minutos, só
retirando
depois de ter recebido do comando não só ordem de retirada,
mas ordem determinando
o imediato
abandono da posição que começava a ser inundada pela
proíamar do rio, tendo as fôrças que recolhiam água pela
cintura. Manteve durante o combate e na retirada a sua
unidade na maior disciplina debaixo de fogo das metralhadoras da infantaria alemã, sendo êste louvor considerado como conferi 10 em ordem do comando em chefe
dus tropas em oporações.
Capitão do infantaria, <'TIl serviço na 5.11 Repartição da.
3. a Direcção Geral do Miuisterio da Guerra, Luís António do Sant'Ana,
porque, sendo comandante
interino do
batalhão de infantaria n.? 17, encoutrava-se
em Pont du
Bem, cumprindo e fazendo cumprir rapidamente
as 01'dons do comando da 5. a brigada do infantaria, quando o
inimigo executou o violento raid de 2 de Março de 1918 ;
avançou
resolutamente
para as trincheiras
com os restantes três oficiais do os tau o maior do batalhão, debaixo
de intenso bombardonmcnto
de artilharia
alemã e sob a
acção dus metralhadoras
pesadas inimigas, atravessando
sem hesitação
a barragem
alemã e atingindo num ospac;o de tempo relativamente
curto as mesmas trincheiras, vísitando o pôstc de socorros e fazendo por oferecimonto fi ocupação da esquerda
da 2.11 linha e da osquorda o centro da Ln linha, tomando as medidas nocessárins
para o coutrn-ataquo
com o maior aeêrto, o
que denota coragem, sangue frio o perfeita compreensão
dos seus deveres militares, s ndo ôste louvor considerado
como conferido em Ordem do Exército,
4.' classe
S gundo sargento
n.? 12 da secção do adidos da 5.a
companhia
indígena de infantaria do Angola, Frederico
do Almeida
Frnnco,
pela fi rrnez a, energia c valor com
que so manteve no seu põsto durante o forte bom 1> ardeamento na manhã do :3 de Março de 1918, garantindo
a segurança do flanco esquerdo do sector ao Corpo Expedicionário
Português.
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entendido

executarc--c Paços do Governo da República,
de 1927.- A NTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO
Abílio A~LgUStO Valdês de Passos e Sonsa.

e faça

28 de Maio
OARMONA-

2. o - Por decretos de 21 do corrente mês:
Ministério da Guerra - t a Direcçiio Geral- 2. a Repartição
Ooncedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo Ô.O 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 de
infantaria em seguida mencionados:
Coronel Alexandre
José Malheíro,
na 1.a inspecção
de infantaria,
desde 5 do corrente mês, por ter completado o tempo do sorviço efectivo como oficial necessário
para o segundo aumento de 10 por cento sõbre o sõldo.
Major José Eduardo
Moreira Sales, na direcção da
arma de infantaria,
desde 2 de Janeiro
do corrente
ano, por ter completado o tempo de serviço efectivo como
oficial necessário
para o primeiro
aumento de 10 por
cento sõbre o soldo.
Capitão José de Mendonça Salazar Moscoso, no regimento de infantaria n.? 11, desde 1 de Novembro de 1926,
por ter completado
o tempo de serviço efectivo como
oficial necessário
para o segundo aumento de 10 por
cento sôbre o sõldo.
Tenentes Rodolfo Martins Viana, no regimento de infantaria n. ° 3, Man\H'1 Gonçalves da Silva, no batalhão
de caçadores n.? 9, Manuel Maria O -elho, adido, no Ministério das Colónias,
desde 13 de Julho; Isaac Vieira
Braga, no regimento
de infantaria
n. ° 3, Luís Oast010
Lopes, no batalhão de caçadores n.? 11, e António Manuel de Sousa, na guarda fiscal, desde 31 do Dezembro
de 1926, por terem completado o tompo de serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento de
10 por cento sobro o soldo.
Ooncedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo 6.0 do decreto n. ° 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 das datas que lhes vão indicadas, aos oficiais de
artilharia em seguida mencionados:
Tenente-coronel Luciano José Cordeiro, no quadro da
arma, desde 1 de Dezembro de 1920, 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 soldo, ficando nula e de nenhum efeito a
parte do decreto de 16 de Abril último que lhe concedeu
.as mesmas 'vantagens.
Major, com o curso do estado maior, João da Conceição Tomás Rodrigues, na 4. a Direcção Geral do Ministério da Guerra, desde 1 de Dezembro de 1926, 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.
Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
António Augusto da Silva Maduro, no grupo de artilharia de montanha n." 2, 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 sõbre o sôldo,
Tenentes Augusto Fernandes Teixeira Sampaio Pinto
Sequeira, no regimento de artilharia n. o 5, e Vítor Manuel Saraiva Lopes, na bataria de artilharia de defesa
móvel de costa n.? 4, desde 31 de Dezembro de 1926;
João Lopes Romãozinho, no grupo de artilharir n. o 22,
desde 10 de Janeiro último, e do quadro auxiliar dos serviços do artilharia José Pimentel Rolin Júnior, na Casa
de Reclusão de S. Julião da Barra, desde 11 de Noxembro de 1025, por terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sõbro o sôldo.
Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 de Maio de HH9,
modificado pela lei n." 1:039, de 28.de Agosto de 1920,
a partir de 1 de Dezembro de 1026, ao tenente-coronel
de engenharia Francisco da Cunha Rêgo Chaves, por
ter completado o tempo de serviço efectivo necessário
para o primeiro aumento de 10 por cento sobre o soldo.
.at

Concedidas as vantagens de que trata o § único do
tígo 6.0 do decreto n. o 5:570, de 10 de Maio de 1919,
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modificado pela lei 1:030, de 28 de Agosto do 1920.
aos oficiais médicos ao diante nomeados,
a contar das
datas que lhes vão indicadas;
Tenentes-coróneis
Francisco
José Martins "Morgado,
do hospital militar regional n.? 1, desde 8 de Novembro
do ano findo, e Luís Ma rtin s da Costa Soares, do grupo
de artilharia
de montanha
n. ° 1, dosdo 18 de A bril do
corrente
ano, por torem completado o tempo de serviço
efectivo, desde a· sua promocão fi tenente, nocessário para.
o segundo aumento de 10 por cento sôbre o sôldo.
Concedidas
as vantagens
do qU<l trata o § único do
artigo 6.° do decreto D.O 5:570, do 10 de Maio de 1019,
modificado
pela lei n. ° 1 :039, de 28 de Agosto
de
1920, desde 1 de Novembro de 1924, aos tenentes veterinários:
do regimento
de urtilhariu
n." 3, Llom-ique
Sant' Ana;
do regimento
de cavalaria n, ° 5, Roberto
António da Silva, (I elo batalhão do pontoneiros Josó de
Dous Pereira Maximiano, por terem completado o tempo
de serviço ofoctivo COlIJO oficial necessário para o primeiro aumento de 10 por conto sõbre o sôldo,
Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n." f):f)70, de 10 dr Maio do 1!l19,
modificado pela lei n. ° 1:039, do 28 do Agosto de 19:W,
a contar das datas qlle lhes vão indicadas, aos oficiais do
serviço de ndministracão
militar cm seguida indicados :
Major António Pinto de Olivoira, na LA iuspccção de
administrnção
militar, desde 12 de .l aneiro \10 corrente
ano, por ter completado o tempo de serviço efectivo como
oficial necessário
para o primeiro aumento do 10 por
cento sobre o soldo.
Capitães:
Joaquim Nunes Voign, na Manutoneão Militar, desde 1 de N ovem bro do ano findo; Carlos Eleutório do Almeida, na 2.'" Repartição da Direcção do Serviço de Administração
Militar, desde 1 do corrente mês;
Vitorino
Alves Gomes, no hospital militar 'C'~ional n.?
1, desde 1 de Novembro do ano findo, por terem completade : o primeiro
o tempo do SOl'ViC:O efectivo como
oficial necessário
para o sop;undo aumento e os restantes para o primeiro
aumento dr 10 por conto sõbro o

soldo.
'I'onentos : Alberto do Sousa Amorim Rosa, na 3 are·
gião militar, e José Maldonado Horta do Vale, DO grupode trem D.O 3, desde 13 de Julho do ano findo, por to-
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rem completado o tempo de, serviço efectivo como oficial
necessário
para o primeiro aumento de 10 por conto sô-

bre o sõldo,
Aumentado
ao efectivo do exército o tenente-coronel
de infan taria Alfredo Dias Pereira,
q uo em 9 do corrente mõs se apresentou voluntàriamente
de deserção,
pelo que fica na situação do disponibilidade.
Nos termos do artigo 7.° do decreto n.? 13:020, de 16
de Dezembro do ano findo, ingressa na arma de cavalaria o tenente miliciano de artilharia
inscrito na escala de
sargentos José Maria de Sousa, ficando nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 16 de Abril último
que o mandou ingressar no quadro auxiliar dos serviços
de artilharia.
Quadro da arma de artilharia

Capitão, O tenente do extinto grupo de artilharia a cavalo José Viana Corroia Guedos, contando
a antiguidado para todos os ofeítos, desde 20 de Novembro de
1926.
Grupo de artilharia

a cavalo

n,O 1

Capitão,
o tenente Alfredo da Silva Barreto de Carvalho, contando
a antiguidade,
para todos os efeitos,
-desde 18 de Fevereiro do corrente .ano,
Quadro da arma de oavalaria

Tenente Joaquim
Pinto, que de regresso do Ministério <lo Interior se .aproscutou cm 18 do corrente mês por
ter deixado de prestar serviço na guarda nacional republicana,
para preenchimento
de vacatura existente no
respectivo quadro.
Quadro especial

dos oficiais

milicia.nos

Joaquim Pinto Gomes Júnior,
do Miniatério do Comércio se apresentou
reuto mês.
Capitão

L' inspeoçã.o de administração

de pioneiros

quo de rogr(\sso
em 12 do cor-

militar

'I'enente-eoronol,
inspector,
o major
do serviço de
administração
militar, sub-inspector,
Acáeio Augusto de
Araújo Negrão e SOUM, contando a antiguidade,
para
todos os efeitos, desde 16 do Abril último.
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5.' oompanhia de administração militar
Alferes milicianos do serviço de administração
militar,
os soldados da 5.a companhia do administracão
militar ~
n." 240, Abeillard Augusto da Costa, n." 379, Domingos.
Sabino
de Freitas,
e n.? 828, Carlos Simões de Albuquerq UO, nos termos
do § LOdo
artigo 3.° da lei
n." 1:466, de 18 de Agosto de 1923, e alínea a) do § 2.°
do artigo 20. ° do reaulamento
da mesma lei de 25 de
Janeiro de 1924.
Quadro auxiliar dos serviços de a.rtilharia
Capitão, o tenente Joaquim
Ferreira
dos Reis, contando a antiguidado,
para todos os efoitos, desde 29 de
Janeiro do corrente ano.
Depósito Gera.l de Fardamentos
do serviço de administração militar,
do quadro especial, adido, José de Brito Rodrigues, que
de regresso do Ministério das Colónias se apresentou em
9 do corrente mês,

Teuente miliciano

Supranumerário
Major de infantaria,
adido, Manuel Gonçalves Mendes, que de regresso do Ministério do Interior
se apresentou em 10 do corrente mês, por ter deixado de prestar serviço na guarda nacional republicana.
Disponibilidade
Major de infantaria,
adido, Frederico Henrique do Almeida e Silva, que de regresso do Ministório das Colónias so apresentou
em 9 do corrente mês.
Capitães:
do infantaria,
adidos, Artur do Almeida Cabaço e Romualdo Augusto Esteves Tavares;
do artilharia, no quadro de comissões, Francisco Barba Homem
Toles;
adido Eduardo llodrignrs
Arcosa Fclo e do ca"alaria,
adido, J osó Maria Carrilho de Carvalho;
o segundo por ter regrossndo
de licença ilimitada em 19 do
corrente mês, o torcei 1'0 nos termos do n." 4.° do § 1.0
do artigo 60.° do docroto n. o 12:017, de 2 do Agosto do
ano findo, O primeiro
e quarto por se torem apresentado dr regresso do Ministério das Colónias, respectivnmente, em 9 o 10 do corrento mõs, o o quinto por ter
regressado
da guarda nacional republicana.
Tenentes
de iufantariu,
adidos, Manuel Maria Coolho
Júnior e Ernesto Chianca da Maia, o do serviço de a dmi-
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nistração militar, no quadro de comissões, Hermínio Ribeiro Neves, o primeiro por ter regressado
do Ministério das Colónias em 16 do corrente mês, e o segundo e
terceiro por terem deixado de prestar serviço, respectiv-amente, na guarda nacional republicana
e na Manutenção Militar.
Quadro de comissões
Tenente-coronel,
o major do serviço de administração
militar, professor
da Escola Militar, Vitorino Máximo
de Carvalho
Guimarães,
contando
a antiguidade,
para
todos os efeitos, desde 16 de A bril último.
Capitão,
o tenente
de artilharia,
no Colégio Militar,
Francisco Barba Homem 'I'eles, contando a antiguidade,
para todos os efeitos, desde 20 de Novembro de 1926.
Adidos
Capitães,
os tenentes:
de artilharia Dimas Lopes de
Aguiar e do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
António Castanheira,
ambos adidos, em serviço no Ministério das Colónias, contando a antiguidade.
para todos os efeitos. respectivamente,
desde 18 de Fevereiro
e 29 de Janeiro do corrente ano.
Capitães:
de infantaria
da 5. a Repartição
da 3. a Direcção Geral do Ministério da Guerra, João Carlos Teles de Azevedo Franco,
Eduardo
de Brito Galhardo e
Mário Júlio Jardim da Costa, veterinário
do rogimento
de telegrufistas
Adrião José Afonso de Castro e do serviço do administração
militar do regimento de cavalaria
n." 7 Eduardo Rodrigues Neto de Almeida;
os três primeiros por terem sido requisitados
para desempenhar
uma comissão
de serviço dependente
do Ministério do
Interior,
na policia de seguranca pública, o quarto por
ir sorvi r no território
da Companhia
do Moçambique,
nos termos da carta de lei do 1~ de Abril do 1892 e
decreto do 9 de julho do mesmo ano, e'o último por
ter sido requisitado
para ir prestar serviço no Ministério do Interior,
nos termos do artigo 1.0 do decreto
n," 12:297, de 10 do Setembro de 1926.
'I'enentos : do regimento
de infantaria
n." 5 José Vitorino de Magalhães,
adido ao quadro, do regimento do
infantaria
n," 7 Alfredo Eduaedo dos Santos, do regimento do infantaria n.? 10 Augusto Josó Machado, adido ao quadro. do regimento
do infantaria. n," 15 António Joaquim
Gonçalves,
o <lo batalhão
de caçadores

4.18
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n. ° 2 Carlos Alves; o primeiro por ter sido raquieitado
pa.ra desempenhar uma comissão de serviço dependente
do Ministório do Interior, na polícia de segurança pública, o segundo, terceiro e quinto por terem sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes do Ministério das Colónias, respectivamente
nos termos dos artigos 1.0, 7.0 e L? do decreto de 20
de Novembro de 1914, e o quarto nos termos do n." 2.()
do artigo 4.° do decreto n." 12:1G2, de 21 de Agosto de
1926.
Alferes: adido ao quadro, do batalhão de caçadores
n." 3 Augusto César Antunes de Sousa Dias, e de infantaria, supranumerário,
Francisco Ferreira Sarmento
de Morais Pimentel ; o primeiro por ter sido requisitado
llara desempenhar uma comissão de serviço dependente
do Ministério das Colónias, nos termos do artigo 7.° do
decreto de 20 de Novembro de 1914, e o segundo nos
termos do n.? 2.° do artigo 4.° do decreto n.? 12:162,
de 21 de .A gosto de 1926.
Nos termos do artigo 1.0 do decreto n.? 13:020, de 16
de Dezembro do ano findo :
Adidos ao quadro do serviço de administração militar
os seguintes oficiais milicianos do mesmo serviço inscritos na escala dos sargentos:
Tenentes: Paulo Arnaut Taveira da Paixão Metelo,
João Baptista Marques, Simão da Costa Almeida, Casimiro Artur Vieira, Alfredo da Costa Setas, Leonel Pereira da Cunha, João Baptista Repenicado e António
Luis Ferreira.
Adidos ao quadro

Tenentes de infantaria, adidos, Abel Alves Afonso e
Domingos João Tomás, que de regresso do Minis tério
das Colónias se apresentaram respectivamente em 9 e
18 do corrente mês.
Reserva

Tenente miliciano, o alferes miliciano do serviço de
administração militar, na mesma situação, Rogério Ferreira Proença, nos termos dos artigos 432.° e 441.° do
decreto de 25 de Maio de 1911, contando a antiguidade
desde 13 de Setembro de 1922.
Coronel do serviço de administração militar Francisco
Augusto Henriques Segurado Achemann, nos termos do
I1.o 4.° do artigo 2.° do decreto de 25 de Maio de 1911.
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-de 25 do Maio de 1911.
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2.0 do decreto

L a Rfpartição

Condecorados
com os grans da Ordem da TOrre e Espada, do Valor, Lealdade e l\Iúrito, q uc lhes vão designados, pelos relevantrssimos
serviços q ue prestaram,
pela
corugern , dedicação e inexcedível amor pátrio que revelaram durante os combates de 4, II 5 de Outubro de 1910
paru o advento
da RppúbÚcu, pelo que se acham ao
abrigo do disposto na alínea c ) do urtigo ü. o do regulamen to das Ordens Militares
Portuguesas,
os seguintes
·of1ciais:
Ollcial

Major do regimento de cavalaria
xandro Lôbo Pimcntel.

n.? 11 Francisco

Alo-

Cavaleiro
Tenentes:
de infantaria. Luís Henrique Cordeiro, do
quadro auxiliar dos sorvicos
<ln urtilhar ia António de Figueiredo
e na situação de refo rrua João Luis Monteiro.
Condccorudos,
rospectivamonto,
com os graus de oficial
e cavulr-iro
da Ordem ~ftlitar de Cristo, por estarem
nas condições do urtigo :H." do d('creto n." 11:012, de
30 de Julho de 1 !):!;> , o capitão do batalhão de motralhadorus n. o 3 Emílio Tito F\'IT"ira da Silva Couto e o
tenente miliciano do intamurin
~ilvério António da Fonsoca Lebre.
Coudccorudos

com a modalha militar de ouro da classo
oni suh-tituícão
do duas do prata da
mesma classe, por 8(1 ach .rem nas condições da última
parte do § 1.0 do arti~o 8.0 do r('~1I1amento para a con-cessão da medalha militar, (1(' ~H ,[(I Setembro de 1917,
o coronel do corpo do ostn.lo maio!' Artur Ivens Ferraz
e o teuonte-coronel
da aeronáu tieu l·'rancisco Xavier da
Cunha Aragão.

ode bons

serviços,

Cond!'cOfl1dos com a mt'J'llha. militar de cobre
classe do bons serviços,
com palma, por se acharem

da
ao
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abrigo da alínea b) do § 3. o do artigo 8. ° do regulamento para a concessão da medalha militar, de 28 de
Setembro de 1917, alterado pelos decretos n. os 6:093,
de 11 de Setembro de 1919, e 12:081, de 9 de Agosto
de 1926, o sargento ajudante João Pedro, n.? 1, da
1.a bataria do grupo de artilharia n. ° 21, e segundo sargento miliciano João Miguel de Oliveira, n." 77, da
1.a companhia do batalhão de metralhadoras n. ° 1.
Condecorado com a medalha militar de cobre da classe
de bons serviços, por se achar ao abrigo da alínea a)
do § 3.° do artigo 8.° do regulamento para a concessão
da medalha militar, de 28 de Setembro de 1917, alterado
pelo decreto n." 6:093, de 11 de Setembro de 1919, o
segundo sargento António Figueiredo de Lima, n.? 105,
da 5.a companhia do batalhão de sapadores mineiros
n.? 1.
linistério da Gnerra- 3.· Direcção Geral- 8' Repartição
Ooncedidas as vantagens de que trata o § único do,
artigo 6.v do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
como tenente-coronel, desde 1 de Novembro de 1926 até
a data da promoção ao seu actual pôsto, ao coronel do
corpo do estado maior Artur Pereira de Mesquita, por
ter completado o tempo de serviço efectivo necessário
para o primeiro aumento de 10 por cento sõbre o sôldo ..

3. ° - Por decretos de 28 do corrente mês:
Ministério da Guerra - f. a Direcção Geral-!,

/I

Repartição

Ooncedidas as vantagens de que trata o § único d-o
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 indicadas, aos oficiais de
cavalaria e picadores em seguida mencionados:
Major de cavalaria Henrique José da Silva Alves, no
quadro da arma, desde 29 de Abril findo i capitães de
cavalaria Oarlos Tavares Afonso dos Santos, no quadro
da arma, desde 22 do mesmo mês, e Oarlos Alberto da
Silva Abrantes, no depósito de remonta e garanhões,

2.· Série

ORDEM DO EXERCITO

N.o 7

421

desde 2 de Setembro de 1926;' tenente picador Henrique Nunes Neves da Costa, no regimento de cavalaria
n. ° 4, desde 31 de Dezembro do mesmo ano, 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 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,
correspondentes a dois aumentos de dez por cento sõbre
o sôldo, o primeiro desde 1 de Julho de 1920 até 30 de
Novembro de 1924 e o segundo desde 1 de Dezembro
de 1924, ao coronel de engenharia, graduado, António
dos Santos Lucas, por ter completado o tempo de serviço efectivo como oficial, desde que foi promovido a tenente, necessário para os primeiro e segundo aumentos
de 10 por cento sõbre o sõldo.
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 seguintes
oficiais do serviço de administração militar:
Capitão Fernando Peixoto de Magalhães Brandão, nas
oficinas gerais de fardamento e calçado, desde 1 de Novembro de 1926, por ter completado o tempo de serviço
efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento
de 10 por cento sôbre o soldo.
Tenente Carlos do Amaral, da delegação do mesmo
serviço em Angra do Heroísmo, desde 6 de Maio de
1925, por ter completado o tempo de serviço efectivo
como oficial necessário para o primeiro aumento de 10
por cento sõbre o sôldo, ficando por esta forma rectificado o decreto de 24 de Outubro de 1925 que lhe concedeu as referidas vantagens.
Nulo e de nenhum efeito o decreto de 26 de Março
último, inserto na Ordem do Exército n,o 3, 2. a série, de
31 do mesme mês, que promoveu a coronel para o quadro da arma de engenharia o tenente-coronel no quadro
de comissões Pedro Fava Ribeiro de Almeida.
Regimento de infantaria n.s 25

Coronel, supranumerário, comandante, o tenente-coro.
nel, comandante interino, António Silveira Lopes.
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da arma de cavalaria

Tenente, adido ao quadro da arma, J oaq uim José Galhardas,
que de regresso
Jo Ministério
do Interior se
apresentou
em 20 de corrente mês por ter deixado de
prestar
serviço na guarda nacional republicana.
\

Quadro da arma de engenharia

Coronel,
o tenente-coronel
Artur
Rocha
Monteiro
de Carvalho, contando a antiguidade,
dos os efeitos, desde 12 de Fevereiro último.

Schiappa
para to-

Quadro de comissões

Coronéis, os tenentes-coronéis
de engenharia,
professores da Escola Militar, Pedro Fava Ribeiro de Almeida, Francisco
da Cunha Rêgo Chaves e Rui Viterbo
Fragoso Ribeiro, contando todos a antiguidade,
para todos os efeitos, desde 12 de Fevereiro
último.
'I'anentos-coronéie,
os majores de engenharia,
professores da Escola Militar, Oarlos de Barros Soares Branco e Artur Alberto Meireles de Campos Henriques. contando ambos a antiguidade,
para todos os efeitos, desde
12 de Fevereiro último.
Adidos

Coronéis, os tenentos-coronéis
de infantaria, adidos, na
situação de licença ilimitada, Luís Galhardo, e na guarda
nacional republicana
António Emílio Cortês, ficando ambos suprunumerários,
e de engenharia,
adido, em serviço
no Ministério
das Oolónias, Duarte de Figueiredo
do
.Nascimento Veiga, contando
ôste a antiguidade,
para
todos os efeitos, desde 12 de Fevereiro último.
Tenente-coronel,
o major de engenharia,
adido, em
serviço no Ministório
das Colónias, Luís de Meneses
Leal, contando
a antiguidade,
para todos os efeitos,
dosde 12 de Fevereiro último.
Tenente do regimento
de artilharia
n,o 1 Manuel de
Castro, por lhe ter sido concedida licença ilimitada.
Disponibilidade

Major do serviço do administra<;ilo militar, adido, José
Cardoso da Silva, que de regresso da guarda nacional
republicana
se apresentou em 21 do corrente mês,
'l'enentes de infantaria,
do quadro de comissões, Alfredo Pimenta
Ramos de Faria
e Raúl José Ribeiro
Leite, respectivamente
do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército e da Escola Militar.
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Baixa do serviço militar

Capitão miliciano de reserva do serviço de administração militar Guilherme de Almeida, nos termos do artigo 6. do decreto n, o 13:078, de 24 de Janeiro do corrente ano, por so ach ar abrangido pelo seu artigo 4. o,
ficando assim rectificada a parte do decreto àe 30 de
Setembro do ano findo gue o colocou na situação de teforma.
0

Reserva

Coronéis de infantaria: chefe do distrito de recrutamento e reserva n.? 1, Fernando Astolfo da Costa, e do
distrito de recrutamento e reserva n. o 20, Severino J oaquim Gordo, por terem sido julgados incapazes do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção.
Major de infantaria, adido, no Ministério das Colónias,
José Pereira lIonorato, 'por ter atingido o limite de
idade, nos termos do n.? 2.0 do artigo 2.0 do decreto de
25 de Maio de 1911.
Reforma.

O general, na situação de reserva, J osé Vitorino de
Sousa Albuquerque,
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.
Coronel de artilharia José Eduardo Valejo Miar~ll~s e
tenente de infantaria Francisco Coutinho da Silveira Ramos, por terem sido julgados incapazes de todo o serviço
pela junta hospitalar de inspecção.

lIioisrério da Guma - I. a Diretçio Gml- ta Beparliçãt
Condecorados com as medalhas militares da classe de
bons serviços quo lhos vão respectivamente indicadas, nos
termos do artigo 8.0 e artigo 10.0 do regulamento da
medalha militar, de 28 de Setembro de 1917, alterado
pelo decreto n. o 6:(1)93, de 11 de Sotembro de ] Hl9, os
seguintes oficiais e praças do regimento de sapadores
do camíahos de ferro:
MedO!lho.de

prata

Capitão Mário Melo de Oliveira Costa.
Tenente Raimundo António Rodzigues Serrãe,
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de cobre

Segundo sargento n. ° 189 da 10. a companhia J erónimo Moura.
Soldado n," 174 da 4.a companhia Lucélio Cipriano.
Soldado n.? 372 da 1O.a companhia Etelvino Vergamota.
lIinisttrio da Guerra -

ta Direcção Geral- P Repar~ção

'I'enente-ccronel, o major de engenharia Augusto- de
Azevedo e Lemos Esmeraldo de Carvalhais, contando
a antiguidade, para todos os efeitos, desde 23 de Abril
último.
4.°_

Portarias

Por portarIa de 11 do corrente mês:
linistério da Guerra - Repartição do Gabinete

Exonerado de vogal da comissão de avaliação dos
prejuízos ocasionados pelo movimento revolucionário de
Fevereiro do corrente ano, nomeada por portaria de 27
de Abril findo, o tenente de infantaria Alberto Carvalho
de Melo e nomeado para o. substituir o tonel. te de infantaria Armando Jorge de Oliveira Saraiva.

Por portaria de 16 do corrente mês:
linialério da Gnerra - L a Direcção Geral- P Repartição

Tendo o capitão de infantaria J 0110 Pinto Ribeiro apresentado na comissão técnica de infuntaria uns trabalhos
de grande utilidade prática, sôbre tabelas de tiro para
metralhadoras pesadas, trabalhos que apresentam um
grau de perfeição superior aos anteriormente adoptados
e gnrantem uma maior seguran~a às tropas que trabalham com esta arma, sondo considerados do grande valia: manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar o referido oficial pelo trabalho
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que apresentou na comissão técnica de infantaria, no
qual revela muita inteligência, estudo e saber, a par de
uma intensa dedicação pelos assuntos militares e em especial pelos melhoramentos e innovações que introduziu
nos cálculos de tiro das metralhadoras pesadas que, sem
dúvida, a arma de infantaria e em especial as unidades
de metralhadoras lhe ficam devendo.

Por ~ortarlas de 18 do corrente mês:
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete

Dissolvida a comissão encarregada de propor as bases
para fi industrialização dos estabelecimentos fabris do
Ministério da Guerra, nomeada pela Ordem do Exército
n,o 1, 2. a série, de 1924, e louvados todos os seus membros pelo bom desempenho dêsse serviço.
Dissolvida a comissão encarregada da escolha de arruamento portátil, nomeada pela Ordem do Exército n. 015,
2.a série, do ano findo, e louvados todos os seus membros
pelo bom desempenho dês se serviço.

Por portarIas de 21 do corrente mês:
linlstério

da Guerra-

3,& Direcção Geral-5.-

Louvado o capitão de infantaria
reira, pelas qualidades de trabalho,
institujções militares e patriotismo,
livro Esbõço histórico do batalhão
depois regimento de caçadores
mento de infantaria
n:" 26.

n.O

Repartiçáe

Rodrigo Álvares Pezêlo e dedicação às
que manifesta no seu
de caçadores

n.O 11,

11 e mais tarde regi-

Louvada a comissão administrativa da junta de freguesia de Quiaios nas pessoas dos cidadãos Albano Marques Rumos, Francisco Bento e Joaquim Martins Abreu
por ter cedido gratuitamente ao Ministério da Guerra
uma faixa de terreno de 1:400 metros quadrados para
serventia da Carreira de Tiro Civil de Quiaios, acto êste
que demonstra muito patriotismo e um alto interêsse pelo
desenvolvimento da instrução de tiro.
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Dire(~ã~Gepal- 3..a Ileparlrçl.

Louvado
o capitão do regimento
de cavalaria n. o 2Márlo Augusto de Meneses Machado }wr, numa recente
inspecção
feita ao material de guerra daquela unidade,
se tornarem dignos de reparo o método na arrumação
e
os cuidados na conservação
dos artigos daquele material
distribuídos
ao 2.0 esquadrão de que
comandante,
revelando assim não só uma compreensão
nítida dos deveres e responsabilidades
inerentes àquele comando, mas
também o seu muito zêlo pelos intorêsses da Fazenda
Nacional.
ó

Por portarias de 2' do cImente mês:
Ministério
da Guerra - Rppartição do Gabinete
Tendo o capitão de engenharia
em serviço no regimento de sapadores de caminhos de ferro, Mário Melo
de Oliveira Costa, presta.do na última. greve forroviária do Sul e Sueste relevantes
serviços, contribuindo notavelmcnte para. o restabelecimento
da circulação do combóios e mantendo
de uma maneira bastante notável a
conservação
e defesa do material : manda o Govêrno da
Ropúbliea
Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, louvar
o referido oficial que, como comandante do destacamento
daquele regimento,
se desempenhou
com o maior zêlo,
energia e inteligência
da direcção do seu pessoal o da
organização
dos diversos
serviços
técnicos,
devendo
êsses mesmos serviços 8('! considerados
extraordinários

e ímportnntes.
Louvado
o tenente de engenharia Raimundo António
Rodrigues
Sorrão pelo muito zõlo, dedioação e competência qno demonstrou
no desempenho de todos os serviços que lhe foram cometidos por ocasião da última
greve ferroviária
do Sul e Sueste, como auxiliar do comandante
do destacamento
do Barreiro,
devendo tais
serviços ser considerados
extraordinários
e iro portant s,
Tendo os oficiais abaixo designados
prestado
relevantes serviços por ocasião da última greve ferroviária
do Sul e Sueste, contribuindo
notavelmente
para o restabelecimento
da circulação de combóios e mantendo de
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um modo bastante notável a conservação o defesa do
material: manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, louvar os referidos oficiais:
Tenente-coronel
de engenharia Francisco do Brito
Cordovil Vaz Coelho e alferes de engenharia João Henrique Branco Pereira Dias, pelo muito zêlo, dedicação e
competência
técnica que demonstraram nos serviços que
lhes foram cometidos durante a greve ferroviária.
Alferes do quadro auxiliar dos serviços de engenharia
Amadeu Forreira Matias, pelo muito zõlo, dedicação e
competência que demonstrou nos serviços que lhe foram
-cornetidos durante a mesma greve.
Louvadas as praças abaixo mencionadas pelos relevantes serviços <lll<'tiveram ocasião do prestar durante
a última greve ferroviária do Sul e Sueste:
Segundo sargento n." 189 da 10.a companhia do regimonto de sapadores de caminhos de ferro Jerónimo
Moura, pelos extraordinários
e importantes serviços
prestados durante a greve, coadjuvando a direcção do
serviço do tracção e trabalhando com pequeno descanso,
do dia e de noite, demonstrando qualidades oxcepcionais
de dedicação o competência no serviço de quo foi encarregado.
Soldado n.? 174: da 4." companhia do mesmo regimento Lucélio Cipriano, pelos extraordinários e importantes serviços prestados durante a greve na reparação
das máquinas, trabalhando íucunsàvolmente durante três
dias e três noites com pouco descanso.
Soldado n." 372 da 1O.a companhia do mesmo regimento Etel vino Vergamota, pelos extraor-dinários
e importantes serviços prestados durante a greve corno maquinista, trabulhundo incansàvelmente na condução sucessiva de vários combóios e tendo evitado, pelo sou
sangue frio e muita atenção. o doscarrilamento de um
comboio num ponto em que fi, linha tinha sido cortada.
Louvadas as praças abaixo mencionadas pela inexcedível dedicação o muita competência com que desempenharam os serviços que lhes foram cometidos durante a
última greve ferroviária do Sul e Sueste, contribuindo
notàvolmonte paru o restabrlecimento da circulação de
combóios e mantendo de um modo também notável a
conservação e defesa do material:
Segundos sargentos do regimento de sapadores do
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caminhos do ferro: da La companhia, n. ° 128, António
Ramalho; n.? 184, Joaquim Maria Paulo; n.? 242, Pedro
Pedrosa; da 6.a companhia, n.? 112, José Joaquim Manteigas; n.? 189, Manuel da Encarnação Peres, e n.? 31Cf
da 7. a companhia, João Baptista Gaião.
Soldados do mesmo regimento: da ~." companhia,
n.? 47, Artur Gonçalves; da 6.a companhia, n.? 91, Josias Pinto; n. ° 98, Artur Pereira; n. ° 124, Isidoro Mineiro; n ," 147, Joaquim Faria Júnior; n.? 162, Álvaro
de Almeida Alves; n." 192, António Branco Júnior;
n. ° 193, Henrique Figueiredo; n. ° 204, Manuel do Sousa;
da 9. a companhia, n. ° 343, Jacinto Fernandes; n,° 380,
Custódio Silvino; n.? 402, Jacinto António Martins; da
10. a companhia, n." 343, Manuel Bernardes
Claro;
n.? 435, Francisco Simão; n.? 4;38, Ramiro Vieira Moura.

5. o -

Por determlnaçlo do Govêrno da República:
lIioistério da Guerra -2. a Direcção Geral- 5. a Repartição

Chefe, o coronel do serviço de administração militar,
da La inspecção, Manuel Gomes Rebêlo.
Tenente do serviço de administração militar, do grupo
de artilharia n.? 22, Felisberto Augusto Centeno, pelo
pedir.
Delegação na L' região militar

Capitães do serviço de administração militar: da
L" inspecção, Eurico Baptista Severo de Oliveira; do
grupo de artilharia de montanha n.? 2, Manuel Tavares
Ribeiro da Silva, do rogimonto de infantaria n. o 6, Alfredo Ferreira de Azevedo Lõbo, e miliciano do conselho
administrativo do quartel general da mesma região, Alfredo Pereira do Carmo, pelo pedirom.
Tenentes do serviço de administração militar: da
5.& Repartição da 2.a Direcção Geral do Ministério' da
Guerra, Alfredo César do Brito; do extinto batalhão de
caçadores n.? 9, António Alves Martins Coimbra; do
hospital militar regional n." 1, Alexandre Augusto Ferreira do Amaral; do grupo de trem n. o 3, Telémaco J osé
Garcia; do grupo de trem n.? 4, José Maria de Sampaio
Marize; da 4.& companhia, António Pinto dos Santos e
Mário Pereira Braga, pelo pedirem.
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Delegação na 2.' região militar

Major do serviço de administração militar, da 5.& inspecção, Francisco Fernandes dos Aidos, pelo pedir.
Capitão do serviço de administração militar, da 5. a Repartição da 2. a Direcção Gel'al do Ministério da Guerra.
Alvaro Manuel Humberto Roiz Cepeda, por motivo disciplinar.
Capitães do serviço de administração militar: do
grupo de trem n. ° 2, Abel Henriques Sêco; do grupo de
trem n.? 4, António Luís Porto, e da 2.11 companhia,
Joaquim Rodrigues Lapa, pelo pedirem.
Tenentes do serviço de administração militar: do batalhão de caçadores n, ° 1, António Lourenço Martins, e
do batalhão de caçadores n." 10, António Baeta Lopes,
pelo pedirem.
Delegação na 3.' região militar

Capitão miliciano do serviço de administração militar,
da 3. a inspecção, Francisco Jacinto Ribeiro Soares, pelo
pedir.
Tenentes do serviço de administração militar: do
grupo de trem n.? 3, Aníbal Pimentel Correia; do hospital militar regional n." 3, António Lopes, pelo pedirem, e do Depósito Geral de Fardamentos, Francisco
Dias Bernardo, por motivo disciplinar.
Delegação na 4.' região militar

Major do serviço de administração militar, da 4.11 inspecção, Manuel Mendes, pelo pedir.
Capitães do serviço de administração militar: do Depósito Geral de Fardamentos, Francisco Caetano Dias,
e miliciano, da 5. a companhia, Manuel António de Carvalho Martins, ambos por motivo disciplinar.
Tenente do serviço de administração militar, do grupo
de trem n.? 4, Jacinto José de Sousa Charrua, pelo pedir.
linistério da Guerra - 3. & Direcção Geral

Ajudante de campo do general, 1.0 sub-chefe do estado
maior do exército, Alfredo Mendes de Magalhães Ramalho, o capitão de artilharia, da 4. a Repartição da 4.a Direcção Geral, do Ministério da Guerra, Francisco António da Silva Azevedo Alpoim.
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Secção de Cartografia

Capitão do regimento de artilharia n," 1 Segismundo
Álvares Pereira de Lima.
Tenentes : do regimento de infantaria n.? 15, J osé Vieira
da Silva; do regimento de infantaria n.? 16, Duarte Rodrigues de Almeida; em disponibilidade, Alfredo Pimenta
Ramos de Faria e Raúl J osé Ribeiro Leite, e miliciano
do quadro especial Armando de Oliveira Pimentel.

lIinis:ério da Guerra- P Direcção GeralMajor de artilharia,
Pereira Damasceno.

4_lJ.

Brparlição

no quadro da arma, João José

6Qvêrno militar da Madeira
Comando de artilharia

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
David Gonçalves Sumares, pelo pedir.
Escola Prática de Infantaria

Tenente de infantaria,
Augusto Taveira Pereira.

em disponibilidade,

António

Quadro da arma de infantaria

Coronel do regimento de infantaria n. ° 6 António Pe·"jm de Sande.
.
Tenentes-coronéis:
do regimento de infantaria n." 6,
.."é Augusto Faria Blane, e supranumerário do batalhão
1(. caçadores
n." 12, Afonso Henriques Barbeitos Pinto.
Major do regimento de infantaria n, ° 6 Júlio Garcês
\' Lencastre.
Tonontes : do regimento de infantaria n.? 6, Alberto
toroira Roimão, o do regimento do infantaria n ° 18, Antio Augusto Afonso, pelo pedirem.
I

Regimento de infantaria n.· 2

Tenente médico miliciano da 5.~ companhia de saúde
'uuuel Luis Fernandes, pelo pedir.
Depósito do regimento de infantaria n.· 4

Capitão de infantaria, em disponibilidade, Afonso Sande
.omos,
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Regimento de lnfantaria. no·7

Alferes chefe do música do regimento
n ,? 12 José Luciano da Graça, pelo pedir.

de infantaria.

Regimento de infantaria n, ° 12
Segundo comandante, o tenente-coronel, supranumerário, segundo comandante interino, Jerónimo Gonçalvas Ribas.
Regimento de infantaria n." 17

Capitão de infantaria,
tónio Teixeira Saavedra.

no quadro da arma, José An-

Regimento de infantaria n. ° 18
Tenente do regimento de infantaria n. o 10 J 0110 da
Cruz Fernandes, pelo pedir.
Regimento de infantaria. n.O19

Major do depósito do regimento de infantaria n,o 20
João Maria Duarte Bomfeito, pelo pedir.
Depósito do regimento de infantaria n.O20

Major do regimento de infantaria n. o 19 Alberto dos
Santos Pereira Monteiro, pelo pedir.
Regimento de infantaria

n.O21

Tenentes de infantaria no quadro da arma Licurgo
António Pina e do batalhão de caçadores n,o 5 Manuel
de Meneses de Melo Vaz de Sampaio, sendo êste por
motivo disciplinar.
Regimento de infantaria n.O22

Capitão de infantaria, da carreira de tiro de Espinho,
Raúl Eugénio Machado Tavares do Vasconcelos.
Batalhão de oaçadores n.O15

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
do regimento de cavalaria n." 7, Júlio Duarte Costa.
Batalhão de oaçadores noO6

Capitão de infantaria Aristides Aprígio da Silva Ferreira Coimbra.
Depósito do batalhão de oaçadores D.O7

Tenente em disponibilidade
veira Saraiva.

Armando

Jorge de Oli-
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Alferes milicianos do extinto 8.0 grupo de metralhadoras João de Barros Morais Cabral e João Dias Monteiro.
Batalhão de oaçadores n.v 11

Tenente do serviço de administração militar, da 5. a Repartição da 2.:1 Direcção Geral do Ministério da Guerra,
Salvador de Oliveira.
Batalhão de oiclistas n.> 1

Tenente de infantaria, da carreira de tiro de Espinho,
Joaquim Cardoso Moura Bessa.
Regimento de artilharia n.· 3

Alferes do grupo de companhias de artilharia de costa
António Augusto Tavares, pelo pedir.
Regimento de artilharia n ," 5

Capitão do depósito do grupo de artilharia de montanha n. o 2 António Emilio Moreira Peixoto.
Tenentes do mesmo depósito Alfredo Augusto Guerra,
Agostinho Correia Basto Pereira, Mário Augusto Lopes,
e do quadro auxiliar dos serviços de artilharia Alfredo
José Correia Martins.
2.' batalhão de artilharia de oosta

Comandante, o coronel do serviço de torpedos fixos
Carlos Augusto de Passos Pereira de Castro.
. Capitão de artilharia, do Arsenal do Exército, Edmundo
da Costa Padesca, para os efeitos das alineas b) e g) do
n. o 1.o do artigo 434. o do decreto de 25 de Maio de

1911.

Grupo de artilharia de montanha n.O3

Tenente do depósito do grupo de artilharia de montanha n. o 2 João Ribeiro Baptista Montes.
Grupo de artilharia a oavalo n.O1

Tenente do quadro auxiliar dos serviços do artilharia Joaquim Coelho da Costa.
Alferes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
do grupo de trem n. o 3 Gilberto Maria de Carvalho,
pelo pedir.
Grupo de artilharia a oavalo n.O2

Comandante, o major do regimento de artilharia n.? 3
Mário Cambeses, pelo pedir.
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Tenente do serviço de administração militar, do regimento de cavalaria n.? 4, Álvaro de Oliveira.
Grupo independente

de artilharia

pesada

n.s 1

de artilharia, do Arsenal do Exército, Augusto Luciano Alves e Paulo Emílio da Silva, para os
efeitos das alíneas b) e g) do n,? 1.0 do artigo 434.° do
decreto de 25 de Maio de 1911.
Capitães

Grupo independente

de artilharia

pesada

n

°2

Capitão de artilharia, do Arsenal do Exército, Fernando Cortês dos Santos, pura os efeitos das altnoas b)
o g) do n. ° LOdo artigo 434.° do decreto de 25 de Maio
de 1911.
Grupo de artilharia

n.s 21.

miliciano do quadro especial, do regimento
de artilharia n,° 5, José Domingues dos Santos, pelo
pedir.
Capitão

Serviço de torpedos

fixos

Comandante, o coronel de artilharia, do Arsenal do
Exército, Luis Maria de Melo Vaz Sampaio.
Oo-npanhta

de especialistas

Tenente de artilharia, da 4./1 Repartição da 4. a Direcção Geral do Ministério da Guerra, José Teles da Silva
Palhinha, pelo pedir.
Quadro auxiliar

Capitão

dos serviços

de artilharia

do mesmo quadro, do depósito do grupo de
de montanha n. ° 2, António Augusto da Silva

artilharia
Maduro.
Tenente do mesmo quadro. do 2.° batalhão de artilharia de costa, Francisco António Gonçalves.
Quadro especial a que se refere o artigo 5.° do deoreto
n.s 7.823, de 23 de Novembro de 1~21

Tenente do quadro especial, do depósito do grupo de
artilharia de montanha n.O 2, Jos6 ~faria Alves Vieira.
Direcção

da arma de cavalaria

do regimento de cavalaria n.? 4 Luís Filipe
Azinhais Mendes, pelo pedir.
Capitão

Quadro da arma de cavalaria

Tenente-coronel do regimento de cavalaria n.? 7 António Augusto Namorado do Aguiar, pelo pedir.
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Regimento de cavalaria noo 3

Raúl

Tenente miliciano de cavalaria
gueira Baptista de Carvalho.

Augusto

No-

Regimento de oavalaria n•• 4

Capitão módico miliciano do quadro especial, do regimento de artilharia n." 3, Joaquim Mendes Pedroso da
Costa.
Tenente picador do regimento de cavalaria n.? 8 Raúl
José Pereira, pelo pedir.
Regimento de

00. valaria

n oo 7

Tenente do serviço do administração militar, do grupo
de trem n. o 2, Octávio de Sousa Ferreira.
Regimento de oavalaria

D.· 8

Tenente picador do regimento de cavalaria n.? 4 Henrique Nunes Neves da Costa, pelo pedir.
Regimento de telegrafistas

Capitão do extinto quadro dos capelães militares, do
extinto regimento de sapadores mineiros n. o 1, Luis Alves Martins; pelo pedir.
Batalhão de sapadores mineiros n,v 1

Capitão miliciano do quadro
Joaquim Pinto Gomes Júnior.

especial

de pioneiros

Batalhão de pontoneiros

Tenente médico do regimento de cavalaria n. o 7 Manuel Carlos Soares Pinto.
Direcção do serviço de administração militar

Sub-director, O coronel do sorviço de administração
militar, chefe da 5.a Repartição da. 2.a Direcção Geral
do Ministério da Guerra, João do Brito Pimenta de Almeida J únior.
Distrito de reorutamento e reserva no"1

Chefe, o coronel do regimento
Alfredo António de Azevedo.

do infantaria n.? 1

Depósito Geral de Fardamentos

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
do grupo de trem n." 4, Paulo Arnaut Taveira da Paixão Metelo.
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Casa de reclusão temporária de S. Julião da Barra

Tenentes de infantaria Adriano da Cruz e adido ao
quadro, do regimento de infantaria n.? 7, Manuel Lopes
da Silva Ohaves.
Comissâo de empregos públioos para sargentos

Secretário, o coronel de infantaria, no quadro da arma,
Francisco Macedo.
6. o -linislério

da Guerra - Repartição do Gabinete

Declara-se que pela Sociedade Portuguesa da Cruz
Vermelha foram concedidas as mercês abaixo indicadas
aos oficiais em seguida mencionados, aos quais é permitido o uso das respectivas insígnias:
Cruz Vern~elha de Dedicação

Major de infantaria José Joaquim Pacheco.
Medalha de Agradeci~nen1:o

Capitão de infantaria Rodrigo Álvares Pereira.

7.

0_

llinillério da Guerra _l.:l

Dirctção Geral- f. 8 Repartição

Declara-se que deixa do estar suspenso das funções
de serviço, nos termos do artigo 151.0 do regulamento
de disciplina militar, o tenente do secretariado militar
Boaventura Vieira da Silva.

8.o -

Mini~tério da Guerra _ U DirecçM Gcral- 2. II Rcparliçflo

a) Declara-se que continua na situação de adido o
tenente de infantaria no quadro do comissões Francisco
Holbeche Fino, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério
do Interior, na polícia do segurança pública.
b) Declara-se que a data da apresentação no Mínistério da Guerra do capitão de infantaria, supranumerário"

4il6
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Carlos Moreira Vidal, foi em 2 de Maio do corrente ano
e não em 6 de Abril conforme consta da Ordem do Exército n." 5, 2.& série, de 30 de Abril do corrente ano.
c) Declara-se que o tenente de infantaria Carlos Raúl
Camacho, que pela Ordem do Exército n." 2, 2.3 série,
do corrente ano, foi colocado na disponibilidade por decreto de 19 de Fevereiro último, deve ser considerado
adido ao quadro.

d) Declara-se, em aditamento à alínea f) do n.? 12.0
da Ordem do Exército n." 3, 2.a série, do corrente ano,
que o tenente de infantaria, com o curso do estado maior,
Joaquim José Cardoso Fialho, desempenhou as funções
de chefe do estado maior do destacamento mixto do Barreiro de 4 a 17 de Fevereiro findo e as de sub-chefe do
estado maior do mesmo destacamento de 18 do citado
mês a 30 de Abril do corrente ano.
e) Declara-se que deixou o comando do extinto batalhão de caçadores n." U, em 8 de Fevereiro do corrente
ano, onde tinha sido mandado fazer serviço para os efeitos da alínea e) do artigo 437.(! do decreto de 25 dEIMaio
de 1911, o coronel de infantaria David Augusto Rodrigues.

f) Declara-se que foi promovido a tenente, por decreto
de 15 de Março do corrente ano, o alferes do extinto
quadro privativo das fõrças coloniais Cristóvão Eugénio
da Silva e Almeida, que pôr decreto de 26 do mesmo
mês o ano, inserto na Ordem do Exército n." 3: 2.a série,
deu ingresso na arma do infantaria nos termos do § 2.°
do artigo 2.° do decreto n.? 12:5GO, de 17 de Outubro
de 1926.
[J) Declara-se que fica sem efeito o ingresso na arma
de infantaria, nos termos do § 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:560, de 17 dC1Outubro de 1926, do tenente
do extinto quadro privativo das fõrças coloniais Rafael
de Carvalho Matias, que por docreto de 26 de Março do
corrente ano, inserto na Ordem do Exército n.? 3, 2.&
série, foi considerado na situação de adido, por êste
oficial ser proveniente da arma de artilharia.
h) Declara-se que foram colocados na situação de reforma por torem sido julgados incapazes do todo o ser-
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viço pela junta de saúde dentro do prazo marcado no
artigo 4. do decreto n,o 12:560, de 17 de Outubro de
1926, os oficiais do extinto quadro privativo das forças
coloniais ao diante nomeados, que por decreto de 26 de
Março do corrente ano, inserto na Ordem do Exército
n. o 3, 2. série, deram ingresso na arma de infantaria,
nos termos do § 2.° do artigo 2.° daquele decreto:
Capitães : José António de Castro Fernandes, SertóTio Sebastião Lobato de Faria e José Dinis Carneiro de
Sousa e Faro.
0

11

i) Declara-se que o tenente de infantaria, adido ao
quadro, Miguel Martins Camelo, foi considerado na situação de adido nos termos do § 2.0 do artigo 4.0 do decreto n.? 12:162, de 21 de Agosto de 19:Z6,na Ordem do
Exército n." 6, 2. a série, do corrente ano, por ter sido
colocado na Escola Militar de Aviação,

J) Declara-se que o capitão do grupo de artilharia de
montanha n. o 1 José Júlio Gomes Belchior Nunes passa
a contar a antiguidade do seu actual posto, para todos
os efeitos, desde 30 de Setembro de 1926.
k) Declara se que fica sem efeito a colocação, na 3.11
Direcção
Geral do Ministério da Guerra, do capitão do

regimento de artilharia n." 1 Gonçalo Artur Pereira
Coutinho, inserta na Ordem do Exército n." 5, 2.11 série,
de 30 de Abril último.
Declara-se que o tenente do quadro auxiliar dos
de artilharia, em disponibilidade, Manuel de
Andrade Largo, chegou à sua altura para entrar no
respectivo quadro em ~9 de Janeiro do corrente ano.
l)

serviços

m) Declara-se que o primeiro sargento cadete José
Rafael Baptista Júuior, promovido a aspirante a oficial
para a Escola Militar pela Ordem do Exército n,o 5 de
30 de Abril do corrente uno, pertencia ao grupo de artilharia n. o 22 e não ao regimento de artilharia n,o 8.
como foi publicado.
n) Declara-se que o tenente do quadro auxiliar dos
serviços do artilharia Manuel Duarte do Almeida, colocado no grupo de artilharia a cavalo n.? 2, pela Ordem
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do Exército n. o 3, 2. n sério, de 31 do Março último, fazia parte do quartel general do Govêrno Militar de Lisboa, e não do regimento de artilharia n.? 3.

o) Declara-se que os tenentes do cavalaria Júlio Estevens, e miliciano Rui Pessoa Melício devem ser considerados como colocados no quadro da arma de cavalaria, e não no quadro da arma de artilharia como consta
da Ordem do Exército n." G, 2.a série, de 20 do corrente
mês.
p) Declara-se que o capitão do quadro auxiliar do
serviço do saúde Tomás António Bravo conta a antiguidade dêste pôs to, para todos os efeitos, desde 31 de
Dezembro último.
q) Declara-se que a colocação no quadro dos oficiais
do serviço do administracão militar do capitão miliciano
do mesmo serviço Godolrodo Frias Barbosa, insorta na
Ordem do Exército n, o 5, 2.' série, do corrente ano,
deve ser considerada como tendo sido no quadro ospecial a quo so refere o artigo 5.0 do decreto n. o 7:H:23,
do 21 do Novembro de 1921, por motivo discip liuar, e
que o referido oficial pertencia ao grupo do trem n.? 3
e não à 5.11 Repartição da 2.11 Direcção Geral do Ministério da G uerra.
.
1') Vencimentos a que têm direito, desde 1 do Dezembro de 192G, nos termos do despacho ministerial de 28
de Novembro do mesmo ano, que manda aplicar o ~ 1.0
do artigo G.o da lei n. o 888, de 18 de Setembro de H)19,
e despacho de 6 de Maio de 1027, os oficiais, na situação do separados do serviço, abaixo mencionados:
Coronel Francisco Ferreira Sarmento, 462blO, sendo:
pelo Ministério do Interior, 1~H52, o pelo Ministério da
Guerra, 340tS58. Tem dois aumentos de 10 por couto
sObre o sOldo.
'I'euento-coroncl
Jos6 Alves do Sonsa Cardoso, 5:10;$G6,
sendo: pelo Ministério elas Colónias, 172"'1G4, e pelo :\1inístório da G uerrn, 358t50:l. Tem um aumento do 10
por cento sõbre o sóldo.

8) Vencimentos que, nos termos da lei n." 1:6G8, de 9
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6, 2.8 série, de 20 de

Coronel de infantaria Jo11o .Augusto da Costa, 37M44,
sendo: pensão de reserva, 277,.j:?Oj lei n.? 888,27672;
lei n. o 1 :332, 6G;$52 j do vencimento
total 72'1$40 são
pelo Ministério
do Interior
o 290t5104 pelo Ministério
da Guerra.
Tem um aumento de 10 por cento sõbre o
sõldo.
Tonente
chefe de música José
António
de Lima,
132613, sendo: pensão de reserva, 129,.j54 ; lei n. o 888,
21$59; do vencimento
total 12t)(38 silo polo Ministério do
Interior
e 119:)45 pelo Ministério da Guerra. Tem um
aumento de 10 por cento sôbro o sõldo ,
Pela presente

Ordem do Etcército :

I Coronel
do infantaria Fernando
.Astolfo da Costa,
553.:511, sondo: pensão do reserva, 3266iO j 0,14 por
cento, 52;)15 j lei u.? 888,37688;
loi n," 1:332, 13GtS38;
do vencimento total 2131518 são pelo Ministério das Colónias, sendo Moçambique a última colónia em que servi u, 2M08 pelo 1\finistério das Finanças e 314,.j85 pelo
Ministério da Guerra. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sobre o soldo.

t) Vencimentos quo, nos tormos da loi n.? 1:G68, de 9
-de Setembro
de 1924, competem ao oficial em seguida
mencionado,
transferido
para a situação de reforma pela
Ordem do Exército n. o 6, 2. a série, de 20 de Maio do
corrente ano:
Capitão do infantaria José Rodrigues,
330M2,
sendo:
pensão elo reforma, 187650; 0,14 por cento, 38tS82; lei
n. o 888, 226G3; lei n. o 1 :3it?, 81M 7 j do vencimentn total 3015 são pelo Ministério das Colónias, sendu Angolr,
a última província em que serviu, o 3001$42 pelo Ministério da Guerra.
u) Vencimento
que, nos termos ela lei n, o 1 :668, de
9 do Setembro. de 1924, com pote ao oficial em seguida
mencionado, que passou à situacão de separado do serviço
pela Ordem do Exército n, o 6, 2 a série, do corrente ano:
'I'enente de cavalaria João de Brito Mestre, 102~27.
Tem um aumento de 10 por cento sôbre o soldo.
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v) Rectificados se publicam os vencimentos a que têm
direito os oficiais na situação de reserva em seguida
mencionados. em substltutção dos que lhes foram arbitrados pela Ordem do Exército n.? 2, 2.a série, de 2l-\ de
Fevereiro último:
Coronel Francisco Augusto Garcês 'I'eixelra, 386tS17,
sendo: pensão de reserva, 30M49; lei n.? 888, 301565 e
lei n. o 1:332, 4.91503; do vencimento total são 39:1567pelo.
Ministério das Finanças e 3461$50 pelo Ministério da
Guerra. Tem duas diuturnidades.
Coronel José Estanislau de Barros, 391839, sendo:
pensão de reserva, 310663; lei n.? 888, 31606 e lei
n. o 1:332, 49870; do vencimento total são 808·11 pelo
Ministério da Marinha e 31Ot$98 pelo Ministério da
Guerra. Tem duas diuturnidades.
x) Rectificados se publicam os vencimentos a que tem
direito o oficial em seguida mencionado, na situação de
reserva, nos termos do despacho ministerial de 2~ de
Novembro de 1926, que mandou aplicar as vantagens estabelecidas pelo § LOdo artigo 6.0 da lei n. o 888, de
1919 :
Major João dos Reis Gomes, 193898.
N a rectificação supra estão incluídos os aumentos de
10 por cento sõbre o sôldo e bem assim os vencimentos do põsto que já lhe tinham sido atribuídos.
y) Rectificados se publicam os vencimentos a que tem
direito o oficial na situação de reforma em seguida
mencionado, nos termos do despacho ministerial de 28
de Novembro de 1926, que manda aplicar as vantagens
estabelecidas pelo § LUdo artigo 6.0 da lei n. o 888 de
1919 :
Capitão Manuel António de Oli veira, 137830, sendo
ést€' vencimento a partir de 1 do Dezembro de 19:W.

z) Rectificados se publicam os vencimentos a que têm
direito os oficiais na situação de reforma em seguida
mencionados, em subatitulção dos que lhe foram arbitrados pelas Ordens do Exército que lhes vão indicadas:
Pela Ordem do Exército
rente ano:
Major Francisco

n.? 2, 2.11 série, do cor-

Augusto Ferreira,

408564;

tem o
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sôldo de capitão e dois aumentos de 10 por cento sôbre
o soldo.
Capitão José Fernandes Soares, 216~53.
Pela Ordem do Exército
rente ano:

n.? 5, 2.a série, do cor-

Tenente António Rodrigues, 113tS99; tem um aumento
de 10 por cento sõbre o sôldo.

9.

o-

Ministério d. Guerra - P

Direcção Geral- 3.· Repartição

a) Declara-se que nos termos do decreto :0..0 12:983,
de [3 de Janeiro último, publicado na Ordem do Exército
n. o 3, 1. série, do corrente ano, são autorizados a usar
os distintivos de sócios da Academia das Sciências de
Lisboa, estabelecidos pelo decreto n. o 10:125, de 25 de
Setembro de 1924, os seguintes oficiais:
li

•

Sócios efectivos

Generais, graduados, João Maria de Almeida Lima,
José Maria de Oliveira Simões e Aquiles Alfredo da Silveira Machado.
Coronéis: graduado, de engenharia Pedro José da
Cunha, na situação de reserva Frederico Oom, e na situação de reforma Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda.
Tenente-coronel miliciano de reserva de engenharia
Lnís Feliciano Marrecas Ferreira.
Capitão do extinto corpo 'de capelães militares José
Joaquim Nunes.
Sócios correspondentes

General de divisão, reformado, José Estêvão de Morais Sarmento.
General José Justino Teixeira Botelho.
Coronéis: de artilharia Manuel Soares de Melo Simas
o de engenharia, graduados, Augusto Vieil'a da Silva e
Francisco Luis Pereira de Sousa.
Tenentes-coronéis: de infantaria, na situação de reserva, Francisco de Miranda da Costa Lõbo e de artilharia
Henrique de Campos Ferreira Lima.
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Major, na situação de reserva, João dos Reis Gomes.
Capitães: médico miliciano Jaime Zuzarte Cortezão,
e reformado Raúl Germano Brandão.
b)
serta
ano,
tónio

Declara-se que fica sem efeito a determinação inna Ordem do Exército n. o 6, 2. a série, do corrente
que colocou como ajudante de campo do general An·
Pires Leitão o tenente de cavalaria Raul Martinho.

e) Declara-se que os oficiais de infantaria em seguida
mencionados chegaram à sua altura para entrar no respectivo quadro:
Coronéis supranumerários:
José Augusto Rodrigues
no quadro da arma, Alfredo de Passos Ribeiro no regi.
mento de infantaria n.? 3 e Joaquim Maria de Almeida
Lopes no depósito do regimento de infantaria n. o 20;
tenente-coronel, em disponibilidade, Alfredo Dias Pereira; capitães em disponibilidade: António Afonso Pais
Gomes e Augusto da Conceição Fontes, o tenentes em
disponibilidade: Alfredo Soares da Costa, Hermógenes
Ovidio, António Alberto de Matos Cordeiro e Joaquim
de Freitas Oliveira Lima.
d) Declara-se que é António Luis de Oliveira Santos
e não António Dias de Oliveira Santos o nome do oficial
a quem foram rectificados os vencimentos para 229t$92
pela Ordem do Exército n,o 1, 2. a série, de 28 de J a.
neiro do corrente ano.

e) Declara-se que fica sem efeito a colocação, no grupo
independente de artilharia pesada n.? 1, do tenente miliciano de artilharia José Maria de Sousa, inserta na
Ordem do Exército n.? 5, 2.a série, de 30 de Abril último.
f) Declara-se que, em virtude do despacho ministerial
de 19 de Maio do corrente ano, o tenente de artilharia
José Diogo Ferreira Martins passa a ocupar na escala
da sua arma o lugar imediatamente à esquerda do tenente Augusto Fernando Teixeira de Sampaio Pinto Sequeira e à direita do tenente Antero Simões Pericão.
g) Declara-se que o capitão de cavalaria em disponibilidade José Maria Carrilho de Carvalho foi mandado
prestar serviço no quartel general da 3.a região militar.
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h) Declara-se que foram mandados prestar serviço,
respectivamente, na 5. a Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra, na 4.11 inspecção de administração militar e no serviço de torpedos fixos, o tenente-coronel Abel da Fonseca Osório, o major José
Oardoso da Silva e o tenente Hermínio Ribeiro Neves,
todos do serviço de administração militar e na disponibilidade.

i) Declara-se que chegaram à sua altura para entrar
nos respectivos quadros os seguintes oficiais do serviço
de administração militar:
Ooronel Manuel Gomes ReMlo.
Major, em disponibilidade, José Barbosa Oamejo.
Capitão António Tomé.
j) Declara-se que a rectificação dos vencimentos do
coronel, na situação de reserva, Arnaldo Augusto de
Sousa Queiroz, a que se refere a alinea e) do n.? 11.°
da Ordem do Exército n." 6, 2.11 série, do corrente ano,
deve ser considerada como sendo nos termos do despacho ministerial de 28 de Novembro de 1926 e não nos
do despacho ministerial de 21 de Junho de 1925, e a contar de 1 de Dezembro daquele ano.
k) Vencimentos que, nos termos da lei n." 1:668, de
9 de Setembro de 1924, competem aos oficiais em seguida mencionados
serva:

transferidos

para a situação de re-

Pela Ordem do Exército n, o 3, 2. a série, do corrente
ano:
Alferes

Alexandre Alberto Serpa Pinto Moreira,
pensão de reserva, 28663, e 0,14 por

28t$87, sendo:
cento 624.

Pela Ordem do Exército n,o 5, 2. a série, do corrente
ano:

Capitão José de Sommer Ribeiro, 68649, sendo: pensão de reserva, 66627, e 0,14 por cento, 2622.
Pela presente Ordem do Exército:
Ooronel Severiuo Joaquim Gordo, 460~89, sendo:
pensão de reserva, 2976; 0,14 por cento, 10628; lei

444

ORDEM DO EX~RCITO

N.o 7

2." Série

n." 888,30672; lei n.? 1:332, 122~89; do vencimento
total 61644 são pelo Ministério das Finanças e 399645
pelo Ministério da Guerra. Tem um aumento de 10 por
c~nto sObre o sôldo.
l) Vencimentos 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 reforma pela
Ordem do Exército n. ° 5, 2. a série, do ç,prrente ano:
Tenente-coronel

Francisco

Xavier

Roque

Mundo,

411671, sendo: pensão de reserva 232tS50; 0,14 por
cento, 41698; lei n.? 888, 27M4 e lei n.? 1:332 109~79;
do vencimento total 191;$94 são pelo Ministério das
Colónias, sendo Angola a última província onde serviu,
e 219677 pelo Ministério da Guerra.
m) Declara-se que por edital publicado no Diário do
Governo n. ° 115, 2. a série, de 30 do corrente mês, se
acha aberto concurso por espaço de trinta dias, a contar
. da mesma data, para provimento do lugar vago de professor ordinário do grupo de sciências naturais e higiene
do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, a que
se refere o artigo 13.° do decreto n,° 12:644, de 30 de
Outubro do ano findo, ao qual só podem concorrer oficiais médicos do activo do exército ou da armada, de
patente não inferior a tenente, devendo os requerimentos ser acompanhados da nota de assentos, informação
do chefe', sob cujas ordens servirem e carta de curso.

n) Declara-se que o alferes de infantaria Francisco
Pedro Simões da Silva deve ser considerado na situação
de supranumerário e não na de disponibilidade, como foi
publicado no decreto de 30 de Abril último, inserto na
Ordem do Exército n.? 6, 2.& série, do corrente ano.
o) Declara-se que fica sem efeito a parte da determinação inserta na Ordem do Exército n,° 6, 2." série, de
20 de Abril do corrente ano, que colocava no quadro
da arma o coronel de artilharia José Eduardo Valejo
Marques.

p) Declara-se que pela Ordem de Serviço da 4.& brigada de infantaria do Corpo Expedicionário Português,
de 22 de Março de 1918, foi condecorado com a cruz de
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guerra de 4.a classe o actual tenente, reformado, Guilherme da Ounha Alves de Sousa, o qual, sendo ao tempo segundo sargento do regimento de infantaria n. ° 8,
foi também pela mesma ordem louvado pelas respectivas
provas de decisão, energia e coragem pessoal manifestadas durante o combate de 18 do citado mês, já animando os seus homens, já dando-lhes o exemplo arriscando
a vida honradamente.

10.°-- linislério da Guerra - l.a Direcção Geral- P Repartiçio
Declara-se que as Oruzes de Guerra com que, na Ordem do Exército n," 3, 2.& série, de 31 de Março último, foram agraciados os segundos sargentos do batalhão de metralhadoras n.? 2 Alberto José Maria e Joaquim Ribeiro são de 2. a classe e não de 4. a, devendo
os respectivos louvores ser considerados como conferidos em ordem de divisão.

11.

0_

Ministério da Guerra - 3. a Direcção Geral- 5. a Repartição

Declara-se que o tenente de infantaria, da guarda nacional republicana, Horácio Lopes Gonçalves ofereceu
ao Arquivo Histórico Militar a publicação abaixo indicada:
O exército portuquee no século XVIIi (conferência
realizada na guarda nacional republicana pelo
supracitado oficial, em 1926).

12.°- Alinistério da Guerra - 3.a Direcção Geral- 8. a B.epartição
Declara-se que o tenente do regimento de infantaria
n. o 5 Carlos Márió da Conceição, que pela Ordem do
Exército n." 6, 2.3 série, do corrento ano, foi colocado
nesta Direcção Geral, o foi no Arquivo do Oorpo Expedicionário Português, devendo esta declaração ser considerada, para todos os efeitos, como tendo sido publicada na referida Ordem do Exército.
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da Guerra - 4. a Direcção Geral- f. a Repartição

Declara-se que foi nomeado para fazer parte do Conselho Geral das Estradas e Turismo, que funciona junto
do Ministério do Comércio e Comunicações, o tenente-coronel do corpo do estado maior Aníbal César Valdês
de Passos e Sousa, da 2.a Repartição da 4.a Direcção
Geral dêste Ministério, em substitutção do coronel do
mesmo corpo Carlos Matias de Castro.
14.0

--

Ministério da Guerra-CDnselho de Recursos

~ditos de cento e oitenta dias

Pelo Conselho de Recursos correm éditos de cento e
oitenta 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 Augusto Alves Rodrigues, capitão do serviço de administração militar, recorre por se julgar ilegalmente preterido em antiguidade. Os recorridos, bem como seus representantes
legais, têm vista do processo na secretaria do mesmo
Conselho.
Recorridos:
Capitães do mesmo serviço: Carlos Luis Gonçalves
Canelhas, Vitorino Alves Gomes, Artur da Costa Ribeiro, Augusto Carlos de Pina Tormenta, Francisco Caetano Dias. Edmundo Augusto Tõrres Baptista, Augusto
dos Reis Antunes, Manuel Augusto Edmond dos Santos,
José Gonçalves Macieira Santos, Álvaro Manuel Humberto Roiz Cepeda, António Manuel Bruno Machado,
José Ferreira Marques da Cunha Júnior, João Coelho
Lopes, Carlos Chaves Costa e Alfredo Ferreira de Azevedo Lobo.
Obituário
1923
Janeiro
1927
Março

10-Capitão
médico miliciano
Bebiano Baeta Nunes.

de reserva Fernando

12 - Alferes, na situação de reserva, António Maria
Maciel.
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Coronel, reformado, José de Oliveira Matos.
Alferes miliciano de artilharia
Viriato Henrique
dos Anjos Garcês.
30- Segundo contínuo do Ministério da Guerra, João
de Deus.
7 -Major,
reformado, Henrique José Rebêlo Branco.
9 - Tenente, reformado, Diogo de Sobral Saraiva.
20- Tenente-coronel,
na situação de reserva, António
Bernardo Brito e Cunha.
27 - General, na situação de reserva, Francisco Xavier
Pereira de Magalhães.
27 - Tenente-coronel,
reformado, 'I'ornás Eugénio de Almeida Caiola,

Reo"tifioRQões
Na Ordem do Exército n.s 6, 2." série, do corrente ano, p. 387,
1.35, onde so lê: "José Capistrano Antunes Cabrita», deve ler-se:
«António Capistrano
Antunes Cabrita" ; p. 3!J2, 1. 28, deve suprimir-se : «quadro do» ; L 29, deve acrescentar-se:
"que fica no quadro dos oficiais do referido serviço».

Abilio rAugusto Valdêe de Passos e Sousa.
Está conforme.

o Ajudante

General,

•
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ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se ao exército

o seguinte:

1.0 - Decretos
Minislério da Guerra - L a Direcção Gml- t,a Reparlição
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n." 1:!:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem
decretar que, nos termos da lei Il.01:817. de 12 de
Agostu de 1926, e decreto n, ° 11.807, de 30 de J unhe
do ano findo. se pague o subsídio mensal de 6tS a D. Zaida
Dantas da Silva Lavoura, viúva do alferes de infantaria.
João Maria de Almeida Lavoura.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça'
executar. Paços do G-Qvêrno da Rr-públicn, 4 de .Iuuhe
de 1927. - ANTÓNIO OSCAR DE FRAGOSO CAR~IONAAbilio Augusto Valdês de Passos e Sousa.

Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 1::!:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem
decretar que seja anulado, na parte respeitante, o decreto
de 25 de Outubro de 1924, que concedeu o subsidio mensal de 615a D. Ludovina Frias de Matos, viúva do alferes na situa<:ão de reserva Artur de Matos, por lhe ter
sido concedida, pelo Ministério das Finanças, nos termos
do decreto n,? 3:ô32, de 29 de Novembro de 1917, a
pensão provisória de sangue.
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Ministro da Guerra assim o tenha entendido e
faça executar. Paços do Govêrno da República, 11 de
Junho de 1927.-ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO OARMONA-Abílio Augusto Valdês de Passos e Sousa.

Por decretos de 28 de Malo últlmo:

2. o -

liuislédo

da. Gaerra - 1,& Dir,.cçá8 Geral- 2. a Reparliçáa
Reforma

'I'enente-coronel, o major, na mesma situação, António
Joaquim Ferreira Dinis, nos termos da lei n." 1:158, de
ao do Abril de 1921, e em virtude do disposto no artigo
1.0 do decreto n." 12:932, de 30 de Dezembro de 1926.

lIinistério da Gnerra- t." Direeçãq Geral- 3." Repartição
Reforma.

Tenente chefe do música roformado, o sargento sju· dante sub-chefe do música n." 1:713 da T.a companliia
de reformados, João Teixeirn, nos termos. do artigo 2.°
da lei n." 1:158, de 30 de Abrir do 1921, e em virtude
·do disposto no decreto n." 12:932, de 30 de Dezembro
de Hl2'.
Alferes chefe de música reformado, o segundo sargento
músico de 2.a classe Luis Augusto de Castro, n." 696 da
secção de pensionistas da guarda nacional republicana,
nos termos do artigo 2.0 da lei n. o 1:158, de 30 de Abril
de 1921, e em virtude do disposto no decreto n." 12:932,
· de 30 de Dezembro de 1926.

3.0

-

Por deeret.ol de 4 d. eorrente ~s :
liútério da Gaerra- P tirteçio Gml-

ta Re,lartitt.

Coneedidae 8.S vantagens de que trata o § 6nico do artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei D. 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
· a contar de 14 de Maio do corrente ano, ao capitão do
II
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regimento de cavalaria. n. o 9 José Pereira de Sonsa, por
ter completado
o tempo de serviço efectivo como oficial
necessário para o primeiro aumento de 10 PQr cento sôbre o soldo.
Concedidas
as vantagens
ele que trata o § único do
artigo 6.° do decreto D.U 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n." 1:039, de 28 do Agosto de 1920,
a contar de 30 de Setembro de 1926, ao tenente da aeroná?tica Jorge do Vasconcelos
do ÁyjJa, por ter completudo o tempo de serviço efectivo como oficial necessário
para o primeiro aumento do 10 por cento sõbre o sõldo,
Concedidas
as vantagens
de que trata o § único doartigo 6.° do decreto D.O 5:570, de 10 de Mllió de 1919,
modificado pelaIei D.O 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
aos majores veterinários
Josó Albano Pires Cerdeira,
Macário Evangolista
de Sousa e Estanislau da. Conceição
e Almeida,
respectivamente inspector da 2.&Inspeccão
do Serviço Veterinário
Militar, director da Clínica das
Doenças Contagiosas
e chefe da Clínica Médica do Hospital Militar Veterinário Principal; ao primeiro, o segundo
aumento desde 8 de Fevereiro do corrente ano, e aos rostantes
o primeiro
aumento desde 30 de Setembro de
192G, por terem completado o tempo de serviço efectivo
como oficial necessário pa.ra os respectivos
aumentos.
Abatido ao efectivo do exército o capitão do regimentode infantaria D.O 18 Herculano
Augusto Pereira Ramalho, por ter completado om 3 do Fever iro do corrente
ano o tempo de ausência neceasârio pum constituir deaerção.
Separados do servíco do exército:
o capitão, adido ao.
quadro,
do regimento de infantaria D.O 11 António Outeiro Teixeira de Miranda e o tenente miliciano do quadro especial. de infautaria, Evaristo Augusto Roque, por
se acharem compreendidos:
o primeiro
na alínea a) do
n.? 1,8 e na alínea c) do n." 2.° do artigo 149.° do regulamonto de disciplina militar, o o segundo na alínea c)
do D.O 2.U do mesmo artigo, pelo que lhos é uplicável a
doutrina do artigo 158.° do citado regulamento.
Nomeado professor
fissional dos Pupilos

ordinário efectivo do Instituto Predo Exórcito,
nos termos do § 1.
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do artigo 151.° do regulamento do mesmo Instituto, o
professor ordinário major de engenharia Eduardo Evangelista do Carvalhal.
Quadro dos ofioiais milioianos de infantaria

Tenente miliciano de infantaria, adido, João Silveira
Bettencourt, que, de rogresso do Ministério do Interior,
se apresentou em 2 de Março do corrente ano, por ter
deixado de prestar serviço na guarda nacional republieana.
Quadro da arma de artilharia.

Tenentes de artilharia Francisco Peixoto Chedas e
Augusto Ferraz, que, de regresso do Ministérlo das Colónias, se apresentaram, respectivamente, em 4 de Abril
e 17 de Maio do corrente ano.
Quadro auxiliar do serviço de saúde

Tenente miliciano de infantaria, inscrito na escaln dos
primeiros sargentos do serviço de saúde, Júlio Rodrigues
Andrade, ficando adido ao respectivo quadro nos termos
do artigo 1.0 do decreto n.? 13:020, de 16 de Dezembro
do ano findo.
Disponibilidade

'I'enente-coronsl de infantaria, adido, Jacinto Augusto
Xavier de Magalhães Júnior, que, de regresso do Ministério do Interior, se apresentou em 1 de Junho do corrente ano, por ter deixado de prestar serviço na guarda
nacional republicana.
Adidos ao quadro

Capitão de infantaria, adido, António de Oliveira Ramos e os tenentes de infantaria, adidos, Manuel Mendes
Ventura e José Francisco Alhandra, que, de regresso do
Ministório das Colónias, se apresentaram, os dois primeipos em 30 e o último em 25 de Maio do corrente ano.
Reforma

General, na situação de reserva, Augusto César Ribeiro de Carvalho, por ter atingido o limite de idade, nos
termos do n.? 2.° do artigo 3.° do decreto de 25 de Maio

de 1911.

Ooronel de infantaria, no quadro da arma, Alfredo
Júlio de Lima Dias, nos termos do artigo 157.° do regulamento de disciplina militar, por se achar compreendido na alínea a) do n. ° LOdo artigo 149. ° do mesmo
regulamento.
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da Guerra - 3. a Direcção Geral- 8. 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 19:30,
desde 26 de Fevereiro do corrente ano, ao coronel do
corpo do estado maior Alfredo Bulduíno de Seabra J
nior , por ter completado o tempo de serviço efectivo
desde a sua promoção a tenente noccssárío para o primeiro aumento de 10 por cento sõbr e o soldo.
ú-

4.°_ Por decretos de 11 do corrente mês:
linistério da Guerra - ta Direcção Geral- P

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 19~0,
a contar das datas que lhes vão indicadas, aos oficiais
de infantaria em seguida mencionados.
Tenentes-coronéis: Jerónimo (Ionçnlves Ribas, no regimonto de infantaria n, ° 12, desde 7 de Maio do corrente auo; gmduado, Francisco de Paula Geraldes Barbas, adido no Ministério do Comércio, desde 1 de Novembro do ano findo, por terem completado, respoctivamonte, o tempo de serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro e segundo aumento de 10 por
cento sobre o soldo.
Mnjores: José Frederico Guilherme de Almeida Aroz,
no quadro da arma. e Ernesto Duval Pestana Lopes, na
guarda nacional republicaM. desde 1 de N~vrmbro .de
1926,' por terem completado o tempo de serviço efectivo
como oficial necessário para o segundo aumento de 10
por cento sõbre o soldo.
Capitães: José da Luz Brito, no regimento de infan-taria n.? 8; José Joaquim Pereira de Castro, na 2.a Repartição da 1 a Direcção Geral do Ministério da Guerra;
Francisco de Assis da Silva Ramos, no quadro da arma,
desde 29 de Maio do corrente ano; Roque Jacinto Varela Júnior, no quadro da arma, desde 1 de Julho de
1920; José Artur Moreira da Costa, no regimento de
infantaria n. 16, desde 10 de Maio do corrente ano;
António da Silva Poças, no batalhão de caçadores n.? 9,
0.
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desde 1 de Novembro
do ano findo; Francisco José da
Silva Santos
Júnior,
no Colégio Militar, desde 24 de
Abril do corrente ano; Rodolfo Santos) na guarda nacional republicana,
desde 5 do Outubro de 1924, pOI" terNU completado o tompo de serviço efectivo como oficial
. naocssáuio, 08 quatro primeiros para o segundo aumento
de la por conto sêbre 0 sôldo e os restantes para O
pnimeiro aumento.
Tenentos:
Augusto Carlos de Brito, no regimento de
infantaria
n. o 3; António Rebêlo, no regimento do infantaria n." 8; Alberto Ribeiro da Silva Moura, adido no
Ministério
das Colónias,
desde 13 de Julho de 19:?G;
Adão Coelho, no regimento
deinfantaria
n." 21 ; José
da Cunha Osório Peor080, no quadro da arma; José dos
Santos Cabrita,
adido no Ministério das Colónias; An
tónio Augusto
Ferreira
V fZ, na guarda nacional republiean», desde 31 do Dezembro do 19:26; o João Teixeira
da Costa, adido no Ministério das Co lóuias, desde 2 de
Setembro de 19;'?~,. por torem completado o tempo de
ser 'iço efectivo como, oficial necessário para o primeiro
aumento de 10 pOl_' conto sôbre o soldo,
Concedlrlas
a.s. vantagens. de qluo tnata o § únieo do
artigo. 6.° d«>oocreto· Il.U 5:570,. do 10 de Mai-o de 1~)l9,
m-o.di:fica.do peha ~(?Ln." 1:039, de 28 ,1e. .Agooto do 19:!O,
a contar das datas que vãe indicadas. aos eficinis de cavalania e pica.oo.rres e-m seguida meneiouados :
Coronel do regimento
de cavalaria n. o 3, João Rodrigues Ascensão, desde '1 de Novembro de 19:'!6, e capitão
picador do reglmento de cavalaria n." 6, Hermínio Gonçalves Carneiro,
desde 1 do Novembro de HI:25, por terem completado o tempo do serviço efectivo como oficial
necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sObre o soldo.

Ccncedidas as vantagens de qno trata o § único do
l1rtigQ 6.° do decreto n.? 5:b70. de 10 de :Maio. de' 1919,
modificado pela lei D.O 1:039. de 28 de Agosto de 1920,
desde 13 de Julho do ano findo, ao tenente do s(\n;lt;o
de administração
militar Fl'lI.llCisco Dias Bernaro.o.. da 5.. a.
Repartiçio
da 2.a DLrecção Gel'ul do Mio.i.stério da
Gllerra,
por ter complotll.do o teru}pn do sorv~o efecl'-Yocomo oficial necessál·i0 para o primeiro aumento, de 1()
por cento sObre o &Oldo.

'2,' Série
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Abatido ao efectivo do exército o tenente miliciano do
quadre especial, do regimento de infantaria n," 10, Fran<Cisco de Oliveira Pio, por ter completado, om 17 do Feveiro do corrente
ano, o tempo de nnsõncia necessário
para constituir deserção.
2.' reglâo mllltar
Serviço de Propriedades e Obras Milita.res
Major, o capitão de engenharia
Arménio Leal Gonçalves, contando a antigaidade
desde 24 do Maio último.

,

, •• região mlUtu-

Coronel suprannmcrário
da corpo do estado maior, o
tenente-coronel
do mesmo corpo, chefe do estado maior,
Armando Bortoldo Machado, nos termos do artigo 28. o do
decreto de 25 de ~bio da 1911, modificado pela lei
n." 7U8, de 31 de Agosto de 1917, contando 'a antiguidade,
para todos os efeitos, desde 12 de Fev(>l'eiro de 1927.
Direoção da. armo.

(\\'1

engenharià

Major, o capitão de engenharia,
chefe da 3.11 Repartição, Eugénio António Duro Xavier, contando a antiguidade desde 24 de Maio último.
tnspecção das tropas de pioneiros
Major,
o capitão de engenharia
Plínio Octávio
de
'Santana e Silva, contando
li. antiguidade
desde 24 de
Maio último.
Quadro da. arme. de engenharia.
Capitão,
adido, António Maria. Neves d13 Carvalho,
por ter deixado do pl'ostar serviço no Instituto Geográfico
Cadastral.
DlspoBib1lidade

Onpitfto de iufnntari«, adido, Lu[s. Emi1.io Rnmil'~s,
que, de regresso do Ministério do Iueeeíor, so apre~en~ll
em 4: do corrente mês, por ter deixado de prestar serviçe na g\\ardn

nael()uul

r~pt1bliaana.

Quadro de comisll~
lln.jor, o ca.pi'tlAl de engenharia, profoseor de IfJstitnto
Profissional
d008 Pupiles
de Exército, F1erl'lando GdvAo
Jtcome de 'Castro, contando ~ antiguidade d.esdé 2' de
Maio último.
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Adidos

Coronel do corpo do estudo maior, o tenente coronel
do mesmo corpo, adido, Eduardo Ferreira
Viana, nos
termos do artigo 28.° do decreto do 25 do Maio de HH1,
modificado pela lei n." 798, de 31 de Agosto de 1917,
contando
a antíguidudo,
para todos os efeitos, desde 12
de Fevereiro de 1927.
Majores,
os capitães de engenharia,
adidos, em serviço na arma do aeronáutica,
Henrique Mora, e na situação de licença ilimitada. Jo110 Pereira Martins de Lemos
e Eduardo
Pimentol
Maldonado Pellcn, contando todos
a antiguidade
desde 24 de' Maio último.
Capitães : de infantaria,
do quadro da arma, António
Duarte
Cnrrilho j do rogimonto de infantaria
n ." 3 Ernesto Sardinha ; do regimento de infantaria u." H), adido
ao quadro, António Pedro de Carvalho;
do regimento de
infantaria
n.? 2-1" supranumerário,
Laurénio Cota lI·forais
dos Reis; do batalhão
de caçudores
n. ° 10, adido ao
quadro. José Augusto da Cruz; da carreira de tiro «Vergueiro-Ducla
Soaros», Agostinho Lourenço da Conceição
Pereira, e do regimento
do ca val aria n. ° 2 Francisco
José Cardoso Cabral de Quadros;
tenentes:
de infantaria, do quadro da arma, José dos Santos Carneiro;
do
regimento
de ínfautaria n." 7, adido ao quadro, António
Gomes da Cruz; do regimento de infantaria n.? 8 Daniel Rodolfo de Carvalho;
do regimento
de infantaria
n.? 11 Augusto
de Carvalho ; do regimento de infantaria n.? 16 António
Manuel Bnptista ; do regimento de
infantaria n.? 25, supranumerário,
Gastão do Melo Furtado; do batalhão
de caçadores n ," 4 José da Encarnação Alvos de Sousa;
do batalhão de caçadores n. ° 10,
adido ao quadro, André Dias da Silva; dn 3. a Repartição
da 1.& Dircccão
Geral do Ministói-io da Guerra, José
Ernesto Catola do Vale Teixeirn, o do serviço de administração
militar,
do depósito territorial
de material de
aquartelamento
de Visou, Joaquim
Cabral Cavaleiro, e
do conselho administrativo
das 3." e 4.a Direcções Gerais
do Ministério da (}IH'lTU Artur Rodrigues
de Mutos, por
terem sido requisitados
para desempenhar
comissões de
serviço dependentos
do Ministério do Interior na policia
de segurança pública.
Capitão de infantaria,
em disponibilidade,
Eugénio Ribeiro de Alrneida ; tenente do regimento
de infantaria
n. o 15 António Correia do Oliveira e alferes, adido ao
quadro,
do regimento de infantaria n,? 11 Joaquim Au-

•
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gusto dos Santos Alberto,
por terem sido reqniaitados
para desomponha r comissões
de serviço dependentes
do Ministério
das Colónias,
o primeiro e o terceiro na
província
de Angola e o sogundo na provincia de Moçarnhique, nos termos do decreto de ::!O de Novembro
de 191-1-.
Tenente miliciano do qnadro rsprcial,
do batalhão de
caçadores n.? 5, Antf-H'o Albano da Silva Cabral, por ter
sitio requisitado
para dt'semp<,nhar
uma comissão de
serviço dependente do Ministério do Interior,
como ajudunte de campo do comandante gor al interino da guarda
nacional republicana.
Nos termos do artigo LOdo
decreto n. ° 13:020, de
lG de Dezembro
do ano findo: adidos ao quadro da
arma do c.rvalaria,
os tenentes milicianos, inscritos na
.escala dos sargentos para promoção para o quadro permanente:
Raúl Augusto Nogueira
Baptista de Carvalho, Lino
Vaz Palma Antunes,
António Forunudo Pedroso Quaresma, António Simões Freire, Júlio Domingos Borges
Gaspar,
Rui Pessoa Milício, Augusto
César da Silva
Pereira,
Américo Erne~lino
Gouçalvcs,
Raúl Baptista
Lúcio da Silva, José Estêvão Pereira da Silva, António
Sobral, de Almada Negreiros,
Carlos Horácio da Silva
Pico, Alvaro Dllssa de Ara~ã.o Ferreira, José Herculano
Góis Dias, Eduardo Madureira Proença c José Maria de
Sousa.
Adido ao quadro

'I'enonte de infantaria,
adido, Delfim Dias, que, do
regresso do Ministério
das Culónias, se apresentou
em
() do corrente mês.
Reserva

'I'eneuto-coronel
de ctwalaria,
supranumerário,
Augusto da Conceição Alves Velez, por ter sido
incapaz do serviço activo pela junta hospitalar
pecção.

Ministério
da Guma - f.3 OirecçãoGrral- P

José

iulgado

de ins-

Reparlição

Condecorado
com a medalha militar do prata da classe
de bons serviços, com palma, "por se achar ao abrigo da
alínea a) do § 2.° do artigo 8.° do regulamento
para a
concessão
da medalha militar do 28 de Setembro de
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1917" alterado
pelos decretos n.:" 6:003, de 11 de Setembro
de 1910, e 12:031, de 9 de Agosto de 1926,
o coronel de Lllf.ant:),ria Jorge Pais de Oliveira Mamede.
Coudecorado
com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços, por so achar nas condições do § 1.0 do
artigo 8.° e úl tima parte do artigo 10.° do regulamento
da medalha militar do 28 de Setembro do 1917, o coronel do corpo do estado maior Artur Ivons Ferraz.
Condecorudo
com a medalha militar do cobre da classe
de bons serviços, por se achar ao abrigo da alínea a) do,
§ 3.° do artigo 8.° do regulamento
pura a concessão da
medalha
militar
de 28 de Setembro de 1917, alterado
pelo decreto n." 6:003, do 11 do Setembro de 1919, o
primeiro cabo do depósito de licenciados o reserva activa
do regimento do infantaria n. ° 20 António do Oliveira.

Ministério da Gu&rra-

a.a

Dimçiio Geral- 2. a Repartição

Coronel supranumerário
do corpo do estado maior, o
tenente-coronel
do mesmo corpo Ernesto da França Mendes Machado,
nos termos do artigo 28.° do decreto de,
2õ de Maio do 1011, modificado pela lei 0.° 798, de 31
de Agosto de 1917, contanelo a antiguidade,
para todos.
os efeitos, desde 12 de Fevereiro de 1927.

5'. o -

Portaria

Por portaria de 6 do corrente mês:
linislérioda Guerra - 1.1 Diretção Geral-í

a

Reparlição

Louvado
O coronel
de infantaria
Jorge Pais de Oliveira Mamede pela muita dedicação,
decisão o energia
de que deu provas na submissão das praças por ocasião
de actos graves de indisciplina no 'batalhão do infantaria
n, o 35 do Corpo Expedicionário
Português e pela maneira
inteligente
como soube preparar
a disposição moral das
tropas sob o seu comando para marcharem
sem hesitação para a primeira linha, logo que a ordem lhe fõsse
transmitida
pelo comando da brigada britânica, serviços.
estes considerados
extraordinários
o importantes.
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.Por portaria. de 8 do corrente mês:
Jlillistério

da 6 ucrra - Rrpartiçáo

do Gabinete

Tendo o coronel do corpo do ostado maior Artur Ivens
Ferrar. sido louvado por portaria do 28 de Novembro de
Hl1-! pela subida compr-tõncia
profissional,
extrema inteligência e notável zõlo o do dicaçüo patriótica com que
se houve no desempenho
de uma difícil comissão de carácter
militar
juuto
dos GOYCfnOS Inglês e Francês:
manda o Govêrno da República
Portuguesa, p<'lo Ministro da Guerra, considorur de importantes e extraordinários õsses serviços.

6. o -

Por determinação do Govêrno da República:
Ministério da 6uma - ta D,rcc'.lio

f,Cl'.I-

a.:' Repartição

Delegação na 3." região militar
do serviço <lo administração
militar, do grupo
de trem n." 3, José Barbosa Camejo, pelo pedir.

Major

filillislério da Guma - 3. a Oirccção Gml-

P

Rrpartiçiio

'I'onento milicinno do quadro especial, de infantaria,
adjunto da 5.a Repartição du mesma Direcção Geral, Arinelim Cândido do Moura Dinis.
Conselho Superior de Promoções
Exonerado
de secretário
o coronel do secretariado
militar,
chefe da L." Roparticão
da 1.a Direcção Gerul
do Miuistério da Gucrr«, l lenrique Ilcrculano da Cunha,
Hl'cl"l,tário. o coronel do secretariado
militar, do Couselho do Recursos, JOSÓ Carlos A fouso Barroso.
3." rrglllo 1IIILUIlr

Capitão de eavalariu,
Carrilho de Carvalho.

em disponibilidade,

José Maria.

4." rrgUo m lIltill"
Serviço de Propriedades e Obras Militares

Major de engeuharia, da Inspecção das Tr opas do Piomelros, Plínio Octávio de Saut' Ana e Silva.
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Escola Prátioa de Infantaria

Exonerado de adjunto o tenente- coronel de infantaria,
no quadro da arma, Pedro Augusto de Sousa e Silva.
Quadro da arma de infantaria

Major do depósito do batalhão de metralhadoras n,02.
J ácome Maria Oom do Vale.
Capitães: supranumerário,
do regimento de infantaria n.? 3, Vicente Leonardo José da Silva, pelo pedir, e
do batalhão de caçadores n." 10 Diamantino Antunes do
Amaral.
Tenentes: do regimento de infantaria n," 23 Francisco
Aníbal Duarte Soares, pelo pedir; do batalhão de caçadores n.? 10 António Gonçalves da Costa e do Arquivo
Hístôrico-Militar Casimiro Moreira Waddington.
Supranumerário

Capitão do regimento de infantaria n. o 2 Bento Freire
de Matos Mergulhão.
Regimento de infantaria n.· 1

Segundo comandante, o tenente- coronel João José de
Melo l\1iguóis.
Tenente do regimento de infantaria n. o 5 Rui José da
Silva Loureiro.
Regimento de infantaria n.· 8

Capitão do batalhão de caçadores n. o 3 Fortunato Píres, pelo pedir.
Depósito do regimento de infantaria n.O9

Capitão de infantaria, adido ao quadro, Paulino Teíxeíra Bacelar.
Tenente de infantaria, adido ao quadro, Domingos João
Tomás.
Regimento de infantaria n.· 11

Comandante, o coronel de infantaria, no quadro da
arma, Luis Cândido da Silva Patacho, pelo pedir.
Regimento de infanta.ria n.· 22

Capitão de infantaria, em disponibilidade, Romualdo
Augusto Esteves Tavares.
Tenente de infantaria, adido ao quadro, Manuel Mendes Ventura.
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Batalhão de oaçadores n.· 6

Capitão do regimento
Silva Bento.

de infantaria

u.? 15 Júlio da

Depósito do batalhão de oaçadores n,s 9

Tenente do serviço de administração militar, do extinto
batalhão de caçadores n. o 7, Augusto Leonardo Neves,
Batalhão de caçadores n.· 10

Capitão miliciano do extinto regimento de infantaria
n,o 35 Hcrnani António Cidade.
Tenente do serviço de administração militar, do grupo
de trem n," 2, Adriano Simões de Sousa Ribeiro, pela
pedir. .
_
Batalhão de caçador ea n.· 11 .

Tenente de infantaria,
cisco Alhandra.

adido ao quadro,

José Fran-

Batalhão de metralhadoràs n,> 3

Segundo comandante, interino, o capitão Augusto Martins Nogueira Soares.
Quadro espeoial a que se refere o artigo 5.· do deoreto
n.· 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Tenente miliciano do quadro especial, de infantaria,
António Bandeira Peixoto, ficando exonerado das funções que desempenhava na Agência Militar.
3.· Inspeoção de artilharia

Inspector, O coronel do grujJO de artilharia
Vergilio Pinto da Silva.

n. o 24

Quadro da arma de artilharia.

Capitão da Direcção da arma António José Caria.
Regimento de artilharia n.· 1

Tenente do quadro da arma Francisco Manuel Ventura Forbes Bessa.
Regimento de artilharia n. o 3

Tenente do extinto grupo de artilharia a cavalo Júlio
Carlos Alves Dias Botelho Moniz.
Alferes do mesmo extinto grupo Carlos Vidal de Campos Andrada.
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2.° batalhão de artilharia. de oosta

Alferes do grupo independente de artilharia pesada
n.? 1 Carlos Luciano Alves de Sonsa, pelo pedir.
Grupo independente de artilharia pesa.da.n.O1

Capitão do extinto regimento de artilharia n.? 8 Júlio
·Maria da Silva Nascimento.
Grupo índependente de artilharia pesada n.O2

Tenente do grupo do artilharia
Sousa Lami V arela, pelo pedir.

n,?

24 Armando de

Regimento de oavalaria n.s 2

Tenente do quadro da arma Joaquim Pinto.
R.egimento de oavalaria.

D.·

4

Tenentes do quadro da arma Júlio Estevéns e adido
ao quadro, do regimento de cavalaria 0.° 10, Mariano
da Silva Rezio, sendo êste pelo· pedir.
Regimento de oavalarta n.· 7

Segundo comandante, o temente-coronel do regimento
de cavalaria n. ° 3 Arnaldo Martins Afonso Chicharro da
i Costa.
Regimento de eavalarta

D.· 11

. Tenente do regimento de cavalaria n." 8, adido ao
·quadro, Raúl Baptista Lúcio da Silva, por motivo disciplinar.
Escola. Prátioa de Engenharia

. Capitão médico miliciano, do quadro especial, do regimento de infantaria n. ° 18, Manuel Neto Cabral.
2.' companhia de saúde

Tenente médico miliciano do extinto 5. ° grupo de com·panhias de administração militar Álvaro Marques Ma· chado.
Quadro dos oficiais chefes de músioa

Tenente,

chefe de música, do regimento de infantaria

n." 10, Henrique Lopes, pelo pedir.
Distrito de recrutamento

8

reserva;ao 10

Capitão de infantaria, em disponibilidade, Luís Emílio
.Ramires.
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Tenente
no quadro,

Arsenal do Exército
do quadro auxiliar dos serviços
Rafael Carvalho Matias.

Comandante,
tur Ivens

N." 8

46~

de artilharia,

ES<lolacentral de oãcíaís
o coronel do corpo do estado

maior Ar-

Ferraz.

Juri para avaliar as provas espeoiais de aptidão para o
pósto de major dos capitães das diversas armas, no oorrente ano.
Exonerado
de vogal permanente
o coronel do corpo
do estado maior Aníbal Augusto Ramos
de Miranda.
Vogal permanente,
o coronel do corpo do estado maior
José Esteves da Conceição Uasc11.n>nhas.

Itrio da Guerra - neparliçã~ do Gabioelc

7. o -lIini

a) Tendo sido agraciado pelo Governo Alemão com a
medalha. da Cruz Vermelha Alemã o capitão de cavalaria José da Câmara Meneses Alves, é-lhe permitido, em
conformidade
com o artig-o 36. o do regulamento
das Ordens Militares Portugneaas, aceitar aquela mercê e usar
as respectivas
insígnias.
b) Tendo sido agraciados com as mercês da Sociedade'
Portuguesa
ela Cruz Vermelha abaixo designadas
os ofíciais em seguida mencionados,
é-lhes permitido usar 3.S
respectivas
insígnias r
Cruz VerDlelho. de MérUo
Tenente

médico

Aureliano

Aníbal

dos Santos

Viegas.

Cruz Verlnellla de Dcdlcaçito
Capitão,

ehefo de música,

José Maria Adelino ,

Medalha de louvor

Capitão de artilharia Alexandre Augusto de Faria
Sousa. de V asconcelos e Sá.
Tenente de infantaria Amílcnr de Sousa Ferreira.
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Dir, cção Geral-
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t. a Reparlição

Declara-se que 'se ofereceu para servir no ultramar,
nos termos do docreto n.? 13:309, de 23 de Março de
1927, o capitão do secretariado militar António José
Gouveia.

9.

0_

Minislério da Guerra··

ta Direcção Geral- 2.:1 Repartição

a) Declara-se que a colocação

na 3.a Direcção Geral do

lfini!lt~rio da Guerra, Secção de Cartografia, do tenente
miliciano do quadro especial de infantaria Armando de
Oliveira Pimentel, inserta na Ordem do Exército n. o 7,
2. a série, do corrente ano, devo ser considerada como
publicada por decreto de 28 de Maio findo, por estar o
referido oficial na situação de adido, nos termos do § 2.0
do artigo 4. o do decreto n. o 12: 162, de 21 de Agosto de
1926.
b) Declara se que passou à situação de adido pela Ordem do Exército n. o 7, 2. a série, do corrente ano, por
ter ido prestar serviço na Escola Militar de Aerostação,
o- tenente do regimento de infantaria n," 15, adido ao
quadro, António Joaquim Gonçalves.

c) Declara-se que continuam na mesma aituação, por
lhes ter sido concedida licença ilimitada, os seguintes
oficiais de infantaria, adidos no Ministério das Colónias:
Capitão, adido ao quadro, Diogo Filipe Sandão.
Tenentos, adidos ao quadro, Alfeu Armando Fernandes Fortes, Armando José Rodrigues Borges, Fclismino
(,jregório, Raúl Antunes o Mário Porestrelo da França.
d) Declara-se que chegou à sua altura para entrar no
respectivo quadro o capitão de artilharia, em disponíbilidade, Francisco David Calder.

e) Declarasa
que o tenente Júlio Domingos Borges
Gaspar, do regimento de cavalaria n." 2, era tenente milliciano inscrito na escala dEI sargentos pura promoção
para o quadro permanente, como consta da Ordem do
Exército n. o 6, 2. a série, de 31 de Março de 1923, e não
tenente miliciano do quadro especial) como por lapso
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foi publicado nas Ordens do Exército n. o 14, 2. a série,
de 19~2, n.? 22, 2. a série, de 1925, e u.? 5, 2." série, do
corrente ano.
f) Declara-se que o número de candidatos a admitir
ao curso de pilotos aviadores no corrente ano é de quino
ze, devendo os requerimentos dar entrada na Direcção
da Arma de Aeronáutica no pruzo de quinze dias a contar da data da publicação da presente Ordem do Etcército.
9) Declara-se que chegou à sua altura para entrar no
respectivo quadro o tenente-coronel médico Joaquim da
Assunção Ferraz Júnior ..
h) Declara-se, em conformidade com o disposto no artigo 26.° do regulamento e programa de concurso para
provimento de vacaturns de alferes farmacêuticos do
quadro permanente, aprovado por decreto n.? 8:546, de
29 de Novembro' de 1922, que o segundo sargento praticante de farmácia Leão Rodrigues de Almeida Correia
foi classificado no último concurso para preenchimento
das vacaturas existentes no referido quadro.
i) Declara-se que chegou à sua altura para entrar no
respectivo quadro o tenente do serviço de administração
militar, em disponibilidade, Hermínio Ribeiro Neves; ficando colocado no serviço de torpedos fixos, onde prestava serviço.

j) Declara-se

que foi mandado

prestar

serviço na

5. a Inspecção de Administração Militar como sub-inspector o major do serviço de ndminiatração
ponibilidade, José Cardoso da Silva.

militar, em dis-

k) Declara-se que é licenciado, por o ter requerido,
ficando Das condições do § 7.° do artigo LOdo decreto
n.? 7:823, o tenente miliciano do serviço de administração militar, do grupo de artilharia n.? 21, Venceslau Fernandes de Figuoiredo, qur pertencia ao quadro especial
de que trata o artigo 5.° do mesmo decreto.
l) Tendo sido agraciado com a medalha de prata do
Instituto do Socorros a Náufragos pelo Diário do Govêrno, 2. a série, do 19 de Maio último, o capitão de in-
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as respectivas insígnias.
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é-lhe permitido usar

m) V oncimento que, nos termos da lei n. o 1:668, de9 de Setembro de 1924, compete ao oficial em seguida
mencionado,
transferido para a situação de reserva pela
presente Ordem do Exél'ciJo:
'I'enente-eorunol José Augusto da. Conceição Alves Ve·
lez, 590ll, sendo: pensão do reserva, 255675; 0,14 por
cento, 54lí78; lei n.? 888, 3ltS05; lei n. 01:332, 24:8M2;
do vencimento total 118MO são pelo Ministério das Colónias, sendo Angola n última província em que serviu,
e 471tS60 pelo Ministério da G uerra.
Tem um aumento do 10 por cento sóbre o sóldo.
I

'12) Vencimento quo, nos termos da lei n.? 1:668, de 9
de Setembro de 1924, compete ao oficial na situação de
reforma em scguidu mencionado, que, pela presente Ordem do Exército, é promovido ao posto de tenente-coronol nos termos da lei n.? 1:158, (iii' 30 de Abril de 192L,
continuando na mesma situação:
'I'ononte-coroncl
António Joaquim Ferreira
Dinis,
493663.
Tem 11m aumento de 10 por couto sobre o sôldo.
o) Vencimento que, nos termos do artigo 12.° do decreto n." 5:570, de 10 de Maio de 1919, compete no oficial cm seguida mencionado, transferido para., a situação
de reserva pela Ordem do Exército n. o 7, 2. série, do
corrente ano:
Coronel Francisco Augusto Henriques Segurado Achemann, 512,1,;, sendo: pensão de reserva, 3411$3.,1,;lei
n.? 888, 34D13; lei n.? 1:332, 136l\5H; do vencimento total 34M3 são pelo Miniatério das Colónias e 4771$87 pelo
Ministério da Guerra.
A

p) Vencimento
que, nos termos do artigo 12.° do decreto n." 5:570, de 10 de Maio de 1919, compete ao oficial cm seguida mencionado, trnnsferido para a situação
de reforma pela Ordem do Exército n." 3, 2." série, do
corrente ano, ficando por esta forma rectificada a declaração
inserta na Ordem do Exército n.? 5, 2." série,
do mesmo ano:
Tenente-coronel Manuel de Oliveira, 4ó:31$00, sondo:
pensão de reforma, 302~60; lei n,o 888, 30626; lei
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n." 1:332, 12'1604;

Ministério
-Guerra.

do vencim('11Wtotál.llMM
sãó ptl'lo
das Colôaias e 342l!36 pelo MiniS'téri~ da

q) Vencimento que, R(;S termos do adigo 1&.0>do decreto n. o 10:099, de 17 d Sf"tembro de 1924, compete
ao oficia] na situacão de reserva em &eg~lidamencionado, ficando por es-ta forma rcetificada a declaraeão :ii.
serta
Ordem do Exército n. o 3, 2. a sério, de 1921!):

na

Capitão José Fernandes, 6:32~07, fiando: pensão de
reserva, 236,$46; lei n." 88H, 23,)65; lei n.? 1:332,
122ó96; 50 por couto de iavulidez,
HH654, e 10 por
cento sôbre o total, 57t$46; do vencimento total 9-!615
são pelo Ministério das Colónias o 537692' pelo Miuisté>
rio da Guerra.
r) Voncimeuto
que, nos termos do artigo 50.0 do decreto n.? 10.090, do 17 do Setembro de 1924, compete
ao oficial na situação de reserva em seguida mencionado, ficando por esta forma rectificada a declarnção inserta na Ordem do Exército n." 2, 2.a série, de 1925:
Coronel Alberto de Laura Moreira, 884t$29, sendo :
pensão de reserva, 330682;
lei n.? 888, 331>08; lei
n, o 1:332, 1721503; 50 por cento do invalidez, 267697 ;
10 por cento sõbro o total, 80~:.I9; do vencimento total
18t342 são pelo Uinistério das Colónias e 8t35t$87 pelo
Ministério da Guerra.
8) Vencirnento que, nos termos do artigo 50. do decreto n. o 10:009, de 17 de Setembro de 1924, compete
ao oficial na aituação de reserva em seguida mencionado,
ficando por esta forma rectificada a declarucão iuserta
na Ordem elo Exército n.? 1, 2.a série, do 1925:
(J

Teueute Adríaao da Silva Coimbra, 378~68, sondo-r
pensão d00 reserva, 181850; lei D,O 888, 1M; 'DOpor
cento de. invalidez; 141é7ó, e 10 por eento sõwro o total,
3464,3.
t) Rectificado se publica o vencimento a que tem direito, nos>termos da lé n." 1:608, de 9 de Setembro. da
1924, o oficial n:a situ~l.\o de reserva em. seguida mencionado, pela aplicação do deereto D.G 11.:3741 de 22 de
Dezembro de 192,5.:
Capitão, chefe de música, João Pinto Ribeiro, 248t$8õ,
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sendo: pensão de reserva, 187650; 0,14 por cento r
3693; lei n." 888, 19~14; lei n.? 1:332, 38628.
Tem um aumento de 10 por cento sõbre o sõldo.
u) Rectificado se publica o vencimento, nos termos do
despacho ministerial de 21 de Julho de 1925, que manda
incluir no cálculo da pensão de reserva a grutificaçãc
diferencial, do oficial na mesma situação em seguida
mencionado:
Capitão Albano Manuel de Sena Fonseca, 138802,
sendo: pensão de reserva, 13M, e 0,14 por cento, 3602.
v) Rectificados se publicam os vencimentos a que têm
direito os oficiais na situação de reforma em seguida.
mencionados, em substitutção dos que lhes foram -arbitrados pelas Ordens do Exército que lhes vão indicadas:

Pela Ordem do Exército n." 24, 2.a série, de 1924:
Alferes Manuel Casimiro de Faria Vasconcelos,

60'1$42.
Peja Ordem do Exército n." 2, 2.a série, de 1925:
Alferes Bernardo de Sousa, 69627.
Pela

Ordem do Exército

n,?

2, 2.a série, de 1927:

Coronel José Xavier Barbosa da Costa, 1.307tHO,
sendo: pensão de reforma, 660531; 80 por cento rle invalidez, 528624"j 10 por cento sõbre o total, 118585.
Tenente, João de Melo Bulhõos, 141~20.
x) Declara- se que os oficiais de infantaria adiante nomeados chegaram à sua altura para entrar no respectivo
quadro:
Coronel supranumerário
do regimento de infantaria
n,o 21 Gustavo de Andrade Piçarra; major em disponibilidade Frederico Henrique de Almeida e Silva; capitães, em disponibilidade, Afonso Sande Lemos, Carlos
Alberto Barcelos, Artur de Almeida Cabaço, Romualdo
Augusto Esteves Tavares e Luís Emídio Ramires; tenentes, em disponibilidade: Joaquim Videira, João Gomes da Silva Teixeira e Filipe do Nascimento Barros,
no batalhão de caçadores n." 4; António Augusto Taveira Pereira, na Escola Prática de Infantaria; António
da Costa, Delfim Pais Lopes, José Raúl Alves da Cruz
e Ernesto Chianea da Maia.
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R~partição

Declara-se que na lista de antiguidades dos sargentos
ajudantes e primeiros sargentos das diversas armas referida a 31 de Dezembro de 1926. publicada na Ordem
do Exército n.? 4, 2.a série, de 25 de Abril do 1927, o
sargento ajudante do regimento de infantaria n." 19
Francisco de. Oliveira Charneira deve contar a antiguidade de 27 de Agosto de 1925 e não de 6 de Fevereiro
de 1926, e que o seu lugar na referida lista deve ser
logo a seguir ao sargento ajudante do regimento de infantaria n.? 7 Isaúl da Conceição Ferreira.

11.

°-

Ministério da Guerra - f.a Direc~ão Geral- P

Repartição

a) Tendo sido agraciado pelo Governo Alemão com a
Deutsches Rotes Kreuz o tenente de artilharia Ricardo
Seabra de Mascarenhas,
é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do regulamento das Ordens Militares Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas instgnias.
b) Declara-se que os oficiais abaixo mencionados são
autorizados a usar a medalha criada pela Câmara Municipal de Lisboa em sessão de 7 de Junho de 1926,
destinada a galardoar os sobreviventes que mais se distinguiram na revolução de [) de Outubro de 1910:
Tenentes-coronéis do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia Ernesto José dos Santos, Ernesto Joaquim
Feio, Francisco Garcia Tereno, Firmino da Silva Rêgo
e Manuel da Conceição Silva.
Majores, de cavalaria, Matias dos Santos e Francisco
Alexandre Lõbo Pimentel, reformados, António da Costa
Lima, José de Almeida Matos, Armando Barata, José
Rodrigues, Vitorino Gonçalves dos Santos, José Maria
Nunes de Amorim, Joaquim Guilherme Guerreiro e Artur Celestino Sangreman Henriques.
Capitães de infantaria Carlos Ludgero Antunes Cabrita, Rodolfo dos Santos, Eduardo Frederico Valdês de
Faria} José Marcelino e Fernando Mauro de Assunção
Carmo, e na situação de reserva Laurino Vieira.
Tenente, reformado, Joaquim Augusto Carvalho.
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c) Declara-se
que, pela Ordem de seroiç« n.? 181, de
5 de Julho do HH8, do Corpo Expedicionário
Português,
foi condecorado
com a Cruz de Guerra de 2.a olasse o
primeiro
cabo, ao tempo n.? 275 da 4." companhia do
regimento
de infantaria
n." 14, e actualmente
n. o 562
do dapósito de licenciados
e reserva activa do mesmo
regimento, Mário Correia da Silva.
d) Condc('orados
com a mo.lalha militar da classe de
.comportamonto
oxemplar, cm conformidade
com Q!! disposições do regulamento
aprovado por decreta de 28 de
Setembro' do 1917 :
Meda.lha.

fie ouro

B.a Dlrceção
'I'enente-coronol

de infantaria

Geral

G uilherme

da Silva Quin-

tanilha.
1.' região mllttar

Capitães do secretariado
militar
e Miguel da Fonseca Pinheiro .

José 1\1ú1'io Coutinho

.

2.· região militar

Capitão
nandes.

do

secretariado

militar

António

Pedro

Fer-

•

Govêrno lUlUtal' de Lisboa

Capitão

do quadro

auxiliar

dos serviç-os de artilharia

.José Maria Ferraz.
Capitão

Regimento de infantaria n.O 11
Horácio Cé ar Machado.
Regimento

de infantaria.

n.· 16

Capitão António Joaquim (1o !TI PS Máximo e t nonte do
quadro auxiliar dos serviços do artilharia Josó do 01'-

veira.
Regimento de infantaria n.· 22
Primeiro

sargento
Ambrósio
da cempaahia do depósito.
Regimento

Primeiro

de infantal1a.

cabo Ambrósio

.nhia de depósito.

Augusto

do Abreu,

•.

0

Sim3es,

n.?

5

23

n." 15 da compa-

2." Série

Capitão
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Batalhão de caçadores n.O8
Pedro da Silva Soares Júnior.

António

Batalhão de caçadores n.v 10
Primeiro sargento artífice Lourenço de Almeida,
da formação de comando.

Tenente-coronel

Primeiro
panhia.

n. 052

Grupo de artilharia n.O24
Vergílio Pinto da Silva.

Grupo de trem D.O 5
cabo Deocleciano Lavado, n.? 20 da La com-

Direcção da arma de cavalaria
Capitão , Dua: te Gumes.

.Regimento de cavalaria n.O 6
Segundo sargento Manuel José Rodrigues,
3.° esquadrão.
Capitão

n.? 967 do

Regimento de oavularía n.> 7
João Baptista Belo do Carvalho.

Direcção do serviço de saúde militar
Capitão do quadro auxiliar do serviço de saúde António 'I'omás Elói.
.
Secretariado militar
Tenente cm serviço no regimento
Joaquim Vicente da Rocha.

de infantaria

n. o 14

Guarda naoional repnblfcana,

Coronel de infantaria
Augusto
Manuel Farinha Beírito, capitão de infantaria
António Augusto
da Silva
Paiva e soldado Gabriel José, n. ° 117/8:G97 da 5. a companhia do batalhão n,° 1.
Guarda fisoal
'I'cnontes
de infantaria
Sérgio Augusto e do quadro
especial Acácio Marques do Mesquita.
Batalhão n." 3: segundos cabos José Maria, n.? 194/
240, Bernardo
dos Santos, n." 210/430;
soldados Fraacisco António Felgueiras,
n." 62;338, Alípio José, 11.° 183/
599, e José Maria de Sousa Pinto, n.? 263/402, todos
da La companhia.
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Medalha

2.' Série

de prata

~.n Dlrecçito Geral
Capitão miliciano do serviço de administração
militar
Felisberto
José 'I'avares e tenente do mesmo serviço Alberto Canedo de )firanda.

4." Direcçllo Geral
Tenente
do serviço de administração
Augusto da Silveira Lorena dos Santos.

militar

António

1.· regUlo militar
Major de artilharia,
com o curso do estado maior,
Francisco
Aires de Abreu;
tenente
de cavalaria José
Cardoso Martins de Meneses e tenente do secretariado
militar J osé Bernardino
'I'ôrrcs Júnior.
Govérno Militar de Lisboa

Primeiro
sargento do secretar-iado
tista de Oliveira Guimarães,
n.? 42.
Regimento

João Bnp-

militar

de infantaria

n.· I>

Capitão José Luís Abreu e segundos sargentos Afonso Prudêncio da Silva, n.? 131, e Damião Simões, n." 273,
ambos da companhia de depósito.
Regimento

Tenente

miliciano

de infantaria

Francisco

n

Maria

o

11

Ribeiro

de Faria

'Salgado.
Regimento

Segundo
sargento
panhia de depósito.

Casimiro

Regimento

Tenente
Gonçalves

de infantaria

do serviço
Coimbra.

n.O 12

Pereira,

de infantaria

de infantaria

26 da com-

n.· 14

de administração

Regimento

n, o

militar

António

n.· 16

Capitão Manuel Bernardes
de Almeida Topinho; tenentes:
Júlio Alberto
Gomes de Carvalho, Mário Coelho da Silva e Maximino Abranches
Mendes de Sena
Neves;
segundo sargento António Ataíde Ribeiro, n.?
190 da 9.:1 companhia.
Regimento

Tenente

Lourenço

de infantaria. n.· 19

Fernandes

Duarte.
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Batalhão

Segundo
panhia.

sargento

Segundo

sargento

Batalhão

Depósito

Vidal,

de oaçadores

Manuel

Peixoto,

do batalhão

Aspirante
a oficial
formação ele depósito.

Henrique

H.O

52 da 5.a com-

D.' 6

n." 20.

Manuel

n.' 7

Vaz,

n.?

1 da

n.s 8
Gonçalves.

de caçadores

Lopes

Batalhão

n.s 3

de caçadores

Joaquim

Batalhão

Tenente

de caçadores

António

de caçadores

n.v 10

Capitão José dos Santos Donato j tenentes:
Adelino
Ferreira
Fresco,
Alfredo
da Silva Gomes,
António
Gonçalves
da Costa e Guilherme Carlos Ferreira Pinto
Basto Carreira;
primeiros
sargentos:
Manuel Duarte,
a." üó, e António da Rocha Barbosa, n.' 78, ambos da
formação de comando j Viriato Freire,
n. ° 177 da 2. a
a
companhia j Fernando
Mendes Cumpunte, n." 68 da 5.
companhia, e Manuel Maria. n." 31G da secção de depósito; segundos
sargontos : Raúl Gomes, n,? 37" e Joaqnim Amaral, n." 38, ambos da formação de comando;
Filipe Maria, n. ° 205 da Ln companhia;
António Dias
dos Santos, n.? 124, e António Lopes Correia, n.? 125,
ambos da 3.a companhia;
António Paulo do Nascimento
Bravo, n," 72 da 5.a companhia, e Manuel Maria de Matos, n.? 318 da secção de depósito.
Batalhão
de caçadores n.s 11
Capitão Rafael Gamas, alferes chefe de música João
Pereira
dos Santos, primeiro sargento Manuel Cavaleiro, n.? 122 da secção de depósito, o segundo sargento
artífice seleiro-correeiro
José de Abreu, n.? 22 da formação de comando.
Batalhão

Segundo sargento
3.- companhia.
Depósito

Primeiro
depósito.

de caçadores

Amadeu

do batalhão

sargento

n.s 12

de Pina Vitorio,

de metralhadoras

n.? 6 da

n." 2

José de Melo, n. ° 30 da secção de
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Batalhão de oiclistas n.· 2

Segundo sargento
demo

João Baptista Bruno, n.? 8 de

01' ..

Escola pràtica de artilharia

Capitão António Francisco Coelho.
Regimento de artilharia

n.- IS

Capitães Manuel Gustavo de Abreu e Sousa e Nuno
Avides do Espírito Santo j tenentes: José Diogo de
Campos Carmo e de administração militar Mário de
-Jesus Correia ..
Grupo independente de artilharia

Capitão miliciano Daniel Fernandes
.roz.

pesada n.s 2

de Barros Quei-

Grupo independente de artilharia pesada n. o 3

Capitão Luís Gonzaga Bressane Leite Perry de Sousa
-Gomes.
Grupo da artilharia

de monta.ha

n.· 3

Tenente António Maria Marrocos Taborda Ramos.
Bata.ria de artilharia

de defesa móvel n.· 4

Tenente Carlos de Sousa Gorgulho.
Grupo de trem n.· 4

Tenente do serviço de administração militar Francíseo
..Augusto Gouveia.
Re@:imentode telegra1istas

Tenente do serviço de administração militar Uanuel
Afonso do Paço e segundo sargento Alberto Reis, n.? 10
-da 3.a companhia,
Regimento de sapadores de oaminhoa de ferro

Capitão Mário Melo de Oliveira Costa.
ElIOoLa.
Militar 4e AviaQã.o

Tenente do serviço de administração militar A.mUcar
Regalo Correia.
1.· grupo de esqufl.4.rilhall de aviaQ-ão•Repü.blioa.»

.Sargento

ajudante

graduado

Teodósio Gomes,

D.O

5.

2.' Série
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Esquadrilho. n. o 1 de caça

'I'enente observador pilõto aviador António Dias Leite;
1.' companhia de aaúde

Segundos sargentos Joaquim José de Almeida, n.040-Ej
Aníbal Valpaços, n. o 41-E, o Autónio Henriques, n." 161.
2.· companhia de saúde

Primeiro sargento Aníbal Roque dos Reis, n.? 396, e
segundo sargento José Ramos, n. o 343.
15.' oompanhta

de aaúde

Segundos sargentos Mário Duarte da Silveira,
e António Nunes, n. o 60.

D.O

53,

2.' companhia de admíníateacão militar

Primeiro sargento António Alves Pereira, n.? 1, o segundo sargento António dos Santos Florentino, n.? 3.

a.' companhia de administraQlo militar
Primeiro sargento João Vitor Ferreira, n. o 2.
Seoretat'iado militar
Raúl Augusto Rodrigues,

Segundo sargento

n. o 202.

Guarda aacíonat repnblícana

Batalhão n.? 1: soldado Artur Gomes de Pinho, n.? 109/
3:846 da La companhia.
Batalhão n.? 2: primeiro cabo Alberto da Cruz, n.? 9j
5:HH do estado menor.
Batalhão n.? 3: tenente de infantaria António Alves
Mendes.
HC'gimento de cavalaria: soldado João da Rocha, n." 13/
169 do 2.° esquadrão.
Guuda ~lIOaJ

Batalhão n. o 3: segundos sargentos José Jo quim Antunes, n.? 95/1:654, e Rogério Borges, 11.0 157/388; segundos cabos Domingos Oamões, n.? D9;418, Francisco
Gomes, n,o 114/916. e Luis de Carvalho, n.? 128/567;
soldados António 'I'eixoira, 11.0 46/300, António Soares,
n." 63/572, Manuel do Almeida Sobral, n.? 69,'2:570,
Américo Armando, D.O 75/39~, Augusto dos Santos.
n." 139;698, e Joio da Cunha, D.O 143/375, 1000S da
1.a companhia.
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Direoção dos servtcos de estatística e estado oívil
do Oorpo Expedicionàrio Português

Tenente
tins.

miliciano de infantaria Manuel Augusto MarManutenção Militar

Tenente do serviço de administração militar Hermínio
Ribeiro Neves.
Medalba

de

00

bre

Depósito do regimento de infantaria n.· 20

Segundo sargento músico de 3.a classe Luis Barrinhas, n.? 59-E da companhia de depósito.
Regimento de infantaria n.· 24

Segundo sargento músico de 2.a classe Manuel Salvador Pereira, u." 3g-E.
Depósito do batalhão de caçadores n.O7

Primeiro cabo músico Manuel António de Sousa, n. ° 48
da formação do depósito.
Batalhão de caçadores n.· 11

Segundo sargento músico de 3.:\ classe José Nunes de
Sousa, n.? 15j. e António Rodrigues Mieiro Júnior,
n.? 166, ambos da formação de comando.
Regimentú de artilharia n.· 4

Segundo sargento
da 4. a bataria.

José da Silva Flor, n.? 25-E e 3

Bataria de artilharia de defesa móvel de ceata n.· 2

Segundo sargento José de Melo, n.? 1:009.
Regimento de sapadores de oaminhos de ferro

Segundo sargento Octávio Fernandes Martins, n.? 296
da 9.& companhia.
Escola Militar de Aviação

Segundo sargento
.n." 448, da C. T. A.

graduado

Mário

de

Carvalho,

1."companhia de saúde

Primeiros cabos António Pinto da Costa Almeida,
n." 77-E, e António Ferreira Pais, n." 78-E.

2.' Série

Primeiro
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5.' oompanhia de sande
cabo João Duarte Júnior, n." 960.

Guarda nacional republicana
Batalhão n." 2: sC'gundo cabo músico Jaime dos San. tos Zenóglio, n.? 104/ó:903 do estudo menor.
Batalhão n.? 5: soldado Luís Cordeiro Pato, n." 240/
2:605 da 3.Do companhia.
Ri-gimento de cavalaria:
soldados Albano António dos
Santos,
n.? 19;1:183, António Sbfrósio,
n,? 26/1:189,
Se_bastião António, n." 28/1:137, Manuel Gardete, n." 37/
1:~8:3, e soldado aprendiz de ferrador Joaquim Manuel,
n." 22/1:565, todos do 2.° esquadrão.
Guarda âacal
Primeiro cabo Bernardino Antunes de Oliveira, n.? 254/
2:118; soldados Porfírio Augusto Madaleno, n." 7/2:407,
José Pinto Marques, n." 68/~:596. José Nunes, n." 200/
751, José Ribeiro, n." 24~/1:3G2, e António Santos,
n.? 261/2:432, todos da 1.& companhia do batalhão n.? 3.

Segundo

sargento

Escola Militar
António Dias Júnior,

12. o _ MiDi~tério da Guerra - 3. a Direcção Ger.l-

n." 28.

8.a Repartição

a) Declara-se que o coronel do corpo do estado maior
Luis Augusto Ferreira Martins fez parte, como capitão,
da comissão de oficiais que, em Agosto de 1916, foi nomeada para cooperar
com a missão franco-inglesa
nos
trabalhos
relativos à participa~ão
das fõrças portuguesas na Grande Guerru, trabalhos de que rosultou a convenção militar
estabelecida
entre Portugal
e a GrãBretanha.
b) Declara·se
que o tenente coronel de cavalaria da.
guarda
nacional republicana
:Mário da Cunha Bordalo
Pinheiro
ofereceu ao Arquivo Hístôrico-Militar
a publicação abaixo indicada:
Combate a pé na guerra moderna.
(Conferência
realizada
na guarda nacional republicana pelo supracitado
oficial em Abril de 1927).
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c) Nos termos do § 2.0 do artig-o 3.0 do regulamento
da Biblioteca elo Ministério da Guerra declara-se que as
estações o individuos abaixo designados ofereceram à

mesma Biblioteca as publicações que semencionam
guir:

a se-

Afonso DOI'Mlas:
e genealogia.- Vols. XIIr e XIV.-A.
Dornelaa.c- Lisboa, 1924 e 1920.- (2 volumes).

Ilistôrla

Comando da guardo. nacional republicana:
O exército português no século XVIlJ.Conferência por H. L. Gon<;alves.- Lisboa, 1927.- (1 foIheto),

.s-:

Combate a pé na gue1'ramoderna
Conferência pelo
teucnte-coronel Mário da C. Bordalo Pinheiro.e->
Lil!boa, 1927.- (1 folheto).
Estatistica criminal e disciplinm' da guarda nacional republicana relativa ao ano de 1926.- Lisboa, 1927.- (1 folheto).
Direcção da Biblioteca Nacional de Lisboa:
Boletim das Bibliotecas e Arquivos Nacionais.boa, 1902-1909.- (7 volumes).
Tenente coronel médico Manuel

Rosado

Lis-

Fernandes

Gião :

.Alguma, notas para a história do Corpo de Médico«
]Jfilitare8.- M. Gião.- Lisboa,
1927.- (1 folheto).
Capitão de infantaria Rodrigo Álvares Peroira :
histórico do regimento de caçadores n. e 1t
(autn'iormente batalhe/o de caçadores n. o 11 e mais
tarde regimento de infantaria n.O 26).-R. A. Pereira. - Ponta Delgada, 1927. - (1 volume, 2
exemplares).

... Esbõço

Ministro de Portugal em Roma (Dr. Trindade Coelho) ~
La

guerra mondiale. 1914-1918.-(1 \'olnme).Roma, 1927.
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~liIlis(ério da Guerra - Conselho de Recursos
Êditos de trinta dias

Pelo Oonselho de Recursos
correm éditos de trinta
dias, a contar ela 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 Sebastião Martins
Peres UOl1 os, tenente (lo serviço de administração
militar, recorre por se considerar
ilegalmente
preterido na
promoção ao pôsto de capitão.
Os recorridos,
bem como seus representantes
legais,
têm vista do processo na. Secretaria do mesmo Conselho.
Recorridos:
Cupitães do mesmo serviço Manuel Marques Abr-antes
Júnior
e José Armando da Palma. Graça o tenente do
mesmo serviço Jacinto José de Sousa Charrua.
ObiTuário
1927
Maio
»

»

Junho

20 - Tenen te-coronel,

refo rmado, Francisco Vila Chã Rodrigues Leite.
22 - Capitão do batalhão
dc ciclistas n.? 1 Carlos Beja
da Silva.
25 - Coronel, reformado, Luís Augusto de Oliveira.
3t-)lajor
de infantaria,
Alfredo de Sousa Galvão.
2 - Capitão, reformado,
Jacinto
Gonçalves Guerreiro
Chaves.

Recti fi CH Qões
N a Ordem do Exército n.? 3, 2.· série, do corrente ano, p. 240,
1. 37, onde se lê: «se acha na disponib il idade», deve ler-se: «é
considerado adido ao quadro».
Na Ordem do Exército n.v 7, 2." série, do correntc ano, p. 442,
.19, onde se lê: «Alberto«, deve ler-se: «Norberto».

Abilio Augusto Valdês de Passos e Sousa.
Está

conforme.

o Ajudante

General,

MINiSTt:RIO

DA GUERRA

30 DE JUNHO DE 1921
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Publica-se ao exército o seguinte:

1.0 - Por decretos de 18 do corrente mês:
lIioistério da Guerra- t. a Direcção Geral- tA 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,
a contar das datas que lhes vão designadas, aos oficiais
de artilharia em seguida mencionados:
Capitães Francisco David Calder, no Arsenal do Exército, desde 1 de Dezembro de 1925 e José Augusto Monteiro do Amaral, no 2.0 batalhão de artilharia de costa,
desde 7 de Maio último, 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.
Tenentes Rodrigo Augusto Tavares de Almeida Ferreira de Freitas e José Henriques Lopes Bragança, adidos, no Minlstério das Colónias, desde 13 de Julho de
1926; Alberto Henriques da Conceição, no regimento de
artilharia n.? 1 e António Lopes de Araújo, no grupo de
artilharia n. o 22, respectivamente desde 30 e 31 de Dezembro de 1926, João Carlos de Sá Nogueira do mesmo
grupo, desde 21 de Março último, do quadro auxiliar
dos serviços de artilharia Manuel de Figueiredo Machado,
no regimento de infantaria n.? 10 e Pedro Vilas Boas,

482

ORDEM DO EXERCITO

N.O 9

2' Série

no 2.° batalhão de artilharia de costa, desde 31 de Dezembro de 1926 e Josó Luís Ferraz, no grupo de artilharia a cavalo n.? 2, desde 2 de Janeiro último, por
terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento de 10 por conto
sõbre o sõldo.
Expulso do serviço do exército o tenente de infantaria,
no quadro da arma, Henrique António dos Prazeres, nos
termos do § único do artigo 31.0 do Código do J ustiça
Militar.
Separado do serviço do exército o tenente miliciano
do quadro especial do infantaria António Esteves
Amaro, desde 12 do Fevereiro do corrento ano, por se
achar incurso na ulínca c) do n.? 2.° do artigo 14\).° do
regulamento do disciplina militar, pelo quo lho Ó aplicável
a doutrina do artigo 158.° do mesmo regulamento, ficando
nulo o do nenhum efeito o decroto daquela data, insorto
na Ordem do Exercito n," 2, 2.8 série, do mesmo ano, que
o demitiu do serviço do exército,
Nula e de nenhum efeito n parte do decreto do 30 de
Outubro último que passou à situação de adido, nos
termos do § 2.° do artigo 4.° do decreto n." 12:162, de
21 de Agosto do ano findo, o tenente do serviço de administração militar António Simões Fernandes Júnior, por
na mencionada data êste oficial não ser especializado nem
prestar serviço na arma do aoronáutica.
Regimento de oavatarta n.· 1

Tenente,
Silva, que,
sentou em
serviço na

adido ao quadro, Firmo Baptista Lúcio da
de regresso do Ministório do Interior, so apre31 de Maio último, por ter deixado do prestar
guarda nacional ropublícana.
Regimento de cavalaria n. o 11

Tenente António Vieira, que, de regresso do Ministério do Interior, se aprasentou em 10 do corrente m s,
por ter deixado de prestar serviço na guarda nncionnl
republicana, preenchendo vacatura no respectivo quadro.
Hospita.l militar veterinàrio

prinoipal

" Capitão, O tenente veterinário Frederico Mnrtíns Pinto
Soares, contando tl autlguidade desde 21 de Maio do corrente ano.

2.' Série
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Adidos
Tenentos:
do 2.0 batalhão do artilharia
de costa José
Frnncísco
Baleizão do Passo, do regimento do artilharia
n. o 5 Alberto Ferreira
lIa cedo Pinto, do depósito do regimonto do nrtilharia n.? 2 .Jo~Ó dos antes de Oliveira
e do grupo do artilharia n.? 21 Eduardo Berardo Lapido
Loureiro,
por torem sido requisitados
para desempenhar
uma comissão
do serviço, dependente do Ministério do
Interior,
na polícia de" scgurançu pública.
.

Adido ao quadro
adido, Múrio Pcrostrelo
da
França,
quo, de regresso do Iicença ilimitada, so apresentou om 13 do Abril último.

Tenente

de infantariu,

Disponibilidade
)fajor do infantaria,
adido, António Pires Pereira
nior, quo, do regresso
do Mini stério dos Nogócios
trangoiros,
se apresentou
em 11 do corronte mês.
Suprunumer àrfo
Capitão
do infantaria,
adido, Manuel Celestino
Cruz, que
do regro '0 do Mini .tério do Interior,
apresentou
em 11 do corrente mes, por ter deixado
pro tal' serviço na guarda nacional republicana.

Jú-

Es-

da
se
do

Reserva

'I'onento coronel do serviço de administração
militar,
da 3.' inspecção do me 'mo serviço, Jouquim Moroira do
Almeida o Sousa, pt)r t r sido julgado iucnpnz do serviço activo pola junta. hospitalar de inspecção.
Major do batalhão de caçadores n. o 10 Luis Nunes do
CAmpos Figueira,
pOI' ter atingido
o limito de idade,
nos termos <lo n'.o 2.° do artieo 2." do decreto do 25 do
Maio do UHI.
•
Reforma
Coron \1, na sitl1l\<:\o de rCS!'l'\'D, Alfr ido Augusto
Pornnnd \8, nOR termo
do n." :?" do artigo 3.0 do decreto <lo 25 de Maio d( 1911.

lini, ttrlft da Goma - 3 A Dircrtáo Gml- .a R~parllçjo
. ollc?didn
as"
ntagon
do quI' trata o § único do
artigo ü.O do d crr to n." [):570, de 10 de Mnio do 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, de _ dl Agosto do 1920~

484

desde
estado
tempo
nente,
cento

2.°-

ORDEM DO EXtRCITO

No\)

2.· Sórie

1 de Dezembro de 1924, ao coronel do corpo do
maior Artur Ivons Ferraz, por ter completado o
de serviço efective, desde a sua promoção a tenecessário para o segundo aumento de 10 por
sobre o soldo.

Por decretos de 25 do corrente mês:
lIioislério da Guerra - f.& Direcção 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 n.? 1:039, de 28 do Agosto do 1920,
a contar de 8 de Fevereiro do corrente ano. ao t nente
da aeronáutica
Fredorico Coelho de Melo, por ter completado o tompo de serviço efectivo como oficial nocessãrio para o primeiro aumento do 10 por cento sõbro o
soldo.
Concedidas I1S 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, do 28 do Agosto de 1920,
ao coronel módico, sub inspector do saúde da 1.:1 região
militar, Álvaro Martins, ao tenente-coronel médico do
hospital militar principal Mário Moutinho O ao major
médico do mesmo hospital Alfredo Guilherme do Vasconcelos Dias, a contar, rospoctivam nto, desde 28 do Abril
último, 9 do Fevereiro de 1915 o 1 de Dezembro do
mesmo ano por terem completado o tempo de serviço
efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento
de 10 por conto sobre o sõldo.
Concedidas as vuntagens do que trata o § único do artigo 6.° do decreto n." 5:570, do 10 do Maio do H119,
modificado pela lei n.? 1:039, do ~8 do Agosto de 1920,
a contar desde 6 de 'Maio de 1925, no tenente do serviço
de administração militar, do regimento de artilharia
n.? 4, João Lúcio da Silva Pereira, por ter compl tado
o te~po. de serviço efectivo como oficial nocessúrio para
o pnmeiro autnoatn d 10 por cento sõbro o sOldo, ficando por esta forma rectificado o decreto de 4 ti .Tulho
do mesmo ano que lhe concedeu as referida
vuntagons.
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Nula e de nenhum efeito a parto do decreto de 11 do
corrente mês, inserta na Ordem do Eeiército n." 8, 2.a
série, que colocou na situação de adido ao quadro da
arma de cavalaria, nos termos do artigo 1.0 do decreto
n." 13:020, de 16 de Dezembro de 1926, José Estêvão
Pereira da Silva, por se ter reconhecido que é primeiro
argento: cadete e não tenente miliciano.
Direoção da arma de artilharia

Majores, os capitães de artilharia. da mesma Direcção
José de álarcrto Velasques Sarmento e Raúl Ferrão, contando ambos a antiguidade, para todos os efeitos, desde
30 de Setembro de 1926.
4." Inspecção

de artilharia.

Capitão, o tenente da mesma inspecção Emídio José
Crugeíra de Carvalho, contando a antiguidade, para todos os efeito , desde 18 de Fevereiro do corrente ano.
1.0 batalhão

de artilharia

de oosta

Capitão, o tenente do quadro auxiliar dos s rviços de
artilharia Júlio Gaspar. contando a antiguidade, para
iodos os efeitos, desde :30 de Janeiro do corrente ano.
2.° batalhão de artilharia

de oosta

Majores, o capitê os: do 1.0 batalhão de artilharia de
costa Valeriano António de Campo. o Sousa e do 2.0
batalhão Luís Nobre do Melo, contando ambos a antiguidade, para todo o
feitos, desde 30 -de Setembro
de 1926.
Grupo independente de artilharia

pesada n.O3

Major, o capitão do grupo ind pendente de nrtilharia
pesada D. 1 Artur M ndos do Magalhães, contando a
antiguidade
para. todo' os of itos, desde 30 de Setembro do 1926.
O

Regimonto de oavalaria n.· 8

Alfer s JOIO José do Figneir sdo Gs spar, que, do
gresso do Miuistério do Interior. B apr
ntou em 3
corrente roê, por ter dei. ado de pres tal' serviço
guarda. nucíonal I' publicana, preenchendo vaoaturu
respectivo quadro.

redo
na
no
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Quadro dos oficiais do servíço de admtniatração militar
Coronel,
o tenente- coronel do serviço de administração militar,
comandante
do grupo de trem n.? 1, João.
Baptista Valente da Costa.
Oficinas gerais de fardamento e calçado
Capitão, o tenente do artilharia
do quadro
comissões Henrique
Pictra 'I'õrros,
contando a antiguidade,
para todos os efeitos, desde 18 de Fevereiro do corronto
ano.
Disponibilidade
Capitães:
de infantaria,
no quadro do comissões, António Alberto Quintão Meireles, por ter deixado do prestar serviço, a SOI1 pedido, no Instituto Profissional
(los
Pupilos do Exército; veterinário,
adido, Tito Lívio Xavier o do quadro nuxiliar dos serviços do artilharia,
adido. António
Joaquim
Ferreira
Pomba, que, do regresso do Ministério das Colónias, se apresentaram,
respectívamcnto,
em 20 o 3 do corrente mês,

ao

Adido
Tenente
miliciano
do artilharia
do quadro especial
Artur Ernani Mendonça Santos, por ter sido req uisitado
para desempenhar
uma comissão de serviço dependente
do Ministério
das Colónias, nos tormos da 1.11 parte do.
artigo 1.0 do decreto de 20 do Novembro do HH-1.
Adidos ao quadro
Tenontos:
do infantaria
Felismino Gregório o do quadro auxiliar
dos serviços
do artilharia
Estêvão Dias
Cruz o o alferes do infantaria
Josó Mourato Chambcl,
todos adidos,
quo so a.prosentaram,
respectivamente,
do
licença. ilimitada e do regresso (los Míuistórios das Colónias e do Interior,
om 21, 1-1 e 22 do corrente mês,
sendo o último por ter sido dispensado
do serviço da
guarda nacional republicana.
Reserva.

do serviço do admiuistrnçâc
militar, chofo da
5.& Repartição
da 2.n Dirocçrt.o Gorul do Ministério dn.
Guorra, Manuel Gomes Rebõlo o tenente-coronel
veterinário, chefe da. La Ropartição
da Direcção do 'orviç()
Veterinário
Militar,
Armnndo Augusto Chaves do LeCoronel

mos, por torem !.litlojulgados incapnzcs
pela junta hospitalar
de insp cção.

do serviço

activo

2.' Série

ORDElf DO gX~RClro

N.· 9

487

3. °- Por decreto! de 30 do corrente mês:
Ministério da Guerra-I.

a Dll'ttÇá. Geral - ta Rfparti~ão

Concedidas
as vautagons
de que trata o § único do
artigo 0.° do d croto D.O 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 do Agosto de 1920, a
contar das datas que lhe vão indicadas,
aos oficiais de
infantaria
em seguida. mencionados:
Tenente-coronel
Estêvão Pereira
da Silva, adido, no
],finistério da Instrução,
desde 10 do Novmnbro do 1024,
por ter completado o tempo do serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento do 10 por cento
sõbro o sôldo.
Majores:
António José da Fontoura,
no regimento do
infantaria
n.? 8, e Luís Nunes de Campos Figuoira, no
bntalhão de caçadores D.O 10, desde 3 de Junho do cor·
rente ano; Francisco
Feio Vale, no distrito de recrutamento a reserva n." 8, o Fernando
imns Xavier do Basto,
DO Instituto
I'rofis ional dos Pupilos do Exército,
desde
1 do N ovombro <lo ano findo, por terem completado o
tempo de serviço efectivo como oficial necessário para o
ogundo aumento do 10 por conto sebro o soldo.
Cupitães : Francisco
da Silva Rijo, no rogim Dto de
infantaria
n.? 15, o Augusto da Silva Fernandes; na casa
.0.0 reclusão do Govêrno Militar do Li boa, desde 29 de
Maio findo, por terem completado
o tempo do serviço
efectivo como oficial necessário para. o segundo aum nto
.0.0 10 por conto sóbro o soldo,
Tenentos:
Aníbal Rodrigue
de Brito, no regimento do
infantaria
n.? 2 o Augu to 'on.res, no rogimento do infanturia
0.° 19,' de. do 31 do Dezembro do 192Gj José
da Conc ição da, ilva Freita , no regim mto do infantaria
n.? 13, desde 9 de Junoiro do m mo ano, por torem
<:omplotado o tempo do sorvlço
fcctivo como oficial nocos: .irlo para o primeiro aumento de 10 por cento Obro

o

õldo.

Demitido
do ofi i 1 do t xército o major r eformudo
Artur Colo tino Sanar mnn II nriqu
,)lor
tr r completado em ü do corl' nto llll " o to 1111'0 do 'lU. (">nciaill'gítimn
prr\'i to 1'010 urtigo 17f>.o do
i"o d Ju tka ~fi·

lit8.1'.
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Abatido
cavalaria
Fevereiro
sário para

ao efectivo do exército o tenente-coronel de
Álvaro Popo, por ter completado, em 25 de
do corrente ano, o tempo de ausência necesconstituir deserção.'" _ ..:.ti.(~· j
'. ,
~...~,..
N~lo';"é"d~' nenhum efeito o decreto de 16 de Abril do
corrente ano, inserto na Ordem do Exército n. o 5, 2."série, que nomeou professores ordinários efectivos do
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército o tenentecoronel de infantaria Júlio César Ferreira e o major de
infantaria com o curso do estado maior, Agostinho Barreto Rodrigues de Oliveira, por se ter reconhecido que
não estão ao abrigo do § LOdo artigo 151.0 do regulamento do mesmo Instituto, por ainda não terem dois
anos como professores ordinários.

.

Oonselho Superior de Promoções

Exonerado de vogal, o general José Justino Teixeira
Botelho.
Vogal, o general J 011.0 de Morais Zamith.
Quadro da. a.rma de oavalaria

Capitão, supranumerário, J os6 Maria Brandão de Brito,
uos termos do artigo 5.0 do decreto n." 11:297, de 30 de
Novembro do 1925.
Quadro dos ofioiais farmaoêutioos

Alferes farmacêutico, o segundo sargento praticante
de farmácia n." 73 da 5.a companhia do saúde Leão Rodrigues de Almeida Correia.
Disponibilidade

Major do quadro auxiliar dos serviços do artilharia,
no quadro de comissões, João dos Reis Vitória, por ter
deixado de prestar serviço no Arsenal do Exército.
Reserva

Coronoís : de infantaria, segundo comandante interino
da 3.a região militar, Gonçalo Pereira Pimenta de Castro, e do regimento do artilharia n.? 4 Luis Veríssimo
de Azevedo, respectivamente nos termos do artigo 86.0
da lei de 12 de Junho de 1901 e do n." 4.° do artigo 2.°
do decreto de 26 de Maio de 1911.
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Portarias

Por portarias de 1~ do corrente mês:
linislério da GlIerra-f •• Diretçl0 Glral-3.·

Beparliçil

Promovidos
a aspirantes
a oficial, nos termos do decreto n.? 13:145, de 16 de Fevereiro
do corrente ano,
contando
a antiguidade
desde 19 do mesmo mês, os seguintes sargentos:
N os termos

do artigo

LOdo

referido

decreto:

Sargentos
ajudantes:
do regimento do infantaria
n. ° 1
Augusto Vieira e José Júlio de Almeida Sobral; do regimento
de infantaria
n.? 2 José Joaquim de Andrade,
José Nunes Barroso e Norberto de Sousa Ounha; do regimento de infantaria
n. o 3 João Duarte Oasquinho;
do
depósito
do regimento de infantaria
n." 4 José Gonçalves;
do regimento
de infantaria
n, ° 5 Júlio Capelo
Franco Duarte
Alfredo Miguóis ; do depósito do regimento do infantaria n. ° 6 Lu! Maria Rodrigues,
Ivo Guedes da Silva, António do Carvalho Sampaio, Sérgio Augusto dos Santos, Amadeu Alves e Joaquim da Rocha
Moura; do regimento de infantaria n. ° 7 Domingos Fernandes Pedro,
Francí co Luis Gonzagn,
António Francisco Andrino
e Isaúl da Conceição Ferreira;
do regimento de infantaria n." 8 Joaquim de Sousa Pereira, João
Duarte da Costa Júnior e Luis
onzagu Grego; do depósito do regimento de infantaria n. ° 9 J osé Pedro Pires e
Américo da Silva Freitas;
do regimento
de infantaria
n." 10 Amadeu Acácio
algado Doros, Luis António Ramires, António Joaquim
Rodrigues,
Domingos António
Ferreira, José Luís Fragata, Mário Alcobia e João Miguel
Gomes; do regim mto d infantaria n.? 11 Afonso Neves,
Carlos
de Araújo
iastro Fráguns,
César da Paz
egurado, l\!a.ouel
imõe: Ro a e Joaquim da > ilva Rebõlo ;
do regimento
de iufuntaria
n.? 12 Joaquim
Augusto
'I'eixoirn,
João ]. onsoca o Agostinho
Luis Pereira N linos ; do depô ito do r<'gim nto d infantaria n.? 13 Leonel JOR\~ de Sou 'a, António Júlio T ixoira d
ousa e
Raúl Videira;
do rorrimento do infantaria
D.O 14 José
nmisão Vaz l' 1'1' 'ira, Abel da • ilva R bêlo, Afon o
li 'nriqlle
Bapti ta.
umpos e Jo:6 Pereira ; do regimento do infantaria
n, o 15 Frnncisco
dos R is Pio O
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Joaquim Afonso Pinto; do regimento de infantaria n." 1(;
António "Marques de F'igueiredo ; do regimento
de infantaria
n." 17 António l\lpsü·e Açucenu e António Vitorino;
do regimento
de infantaria
n.
18 J osó Alfredo da Fonseca, António Josó Pinto da Silva, Samuel
da Fonseca, Francisco Augusto Borges de Castro, Humberto Almeida
Burros da Silva Ramos e Ernesto 1\[0reira dos Santos;
do regimento
de infantaria
n." 10
Manuel José Domingues Pores, Jaime Pereira da "Silva
Sabiuo,
Gumerziudo
da Silva, Joaquim
de Matos e
Francisco
de Oliveira Chnrneira ; do depósito do regimento de infantaria
n.? 20 Ernesto António dos Santos,
Guilhermino
Morgado
e Manuel Joaquim
Moreno; do
regimento
do infantaria
11.° 21 Armínio Ferreira
de
Almeida Oruz; do regimento de infantaria n." 22 David
Pratos da Silva; do regimonto de infantaria
n.? 2:l .António Gonçalves
de Sousa Júnior;
do regimento do infantaria
n." 24 José Vl.I7I do Carvalho,
Martíniano
Augusto
da Silva e !;'('mundo Vieira do Azovedo ; do
batulhão
de caçadores
n. o 1 Ruúl da Conceição
Cardoso; do batalhão
do caçadores
n.? 2 João das DOrl'8
Nunes Palrão,
Adélio Ferreira
da. Silvu, Mário do Figueiredo
e Raúl da Cruz Peroiru ; do batalhão
caçad01"(,8 n o 3 Fraucisco
Inácio Moreira o Joaquim
Ramos;
do batalhão
de caçadores
n." 4 Carlos José
Neves;
do batalhão
de caçadores
n. o 5 António do
Olivoira ; do batalhão de caçadores ll. ° 6 l\fnnuel João
Ricardo o Francisco
da Costa Reis; do depósito do batalhão de caçadores
n." 7 Joaquim Manuel Vaz; do
batalhão
de caçadores
n." 8 António Maria Mendes
Cardoso,
Luís
Severo
Ferreira,
António
Agostinho
Duarte,
Júlio Rodrigues
da Palma o Raúl António tio
Jesus;
do depósito do batalhão
de caçadores n ," 0 António Vieira Teles do Moncses e José Santamarina
; do
batalhão
do caçndores
n." 10 Joaquim
Pedro I"j\l"nnndes, Pedro Augusto
Vieira, Munuel Simões
Aluorto,
José Correia, António da Oosta o Francisco Marcos Lopes Loítno , do batalhão
do cncadcrcs
n.? 11 Alberto
Escoto, João HOl'lnigo Dins ~f:trques o .lo: o Hpb( lo; (lo
batalhão
do cn<;ndorps n.O 12 J086 l\fontl·il'o S<'\>:I1oltifto,
António Pcreit·a, 1\1nnuol do Nascimento Costa, Lili!! da
Costa Azevedo e SlIlvador Augusto Ah·l1S; do batalhão
de ciclistas n.O 1 Mnnlll'1 Rosa da Costn.; do hatalhi'io
do ciclistas
n.O 2 Luís P<,drosa da Silvn Oampo . do
batalhão
de motrulhu(loras
n.O 1 .Jaimo Oarlos OOI~roi(\.
(J

ue
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Mota; do depósito do batalhão <lo mctrnlhndoras
n o 2
Fortunato
António,
José Valoriano
Paulino e Horácio
Ferreira
Saloio;
do batalhão
de metralhadoras
n. o 3
António
Fcrroira ; do regimento de cavalaria n.? 1
Francisco Martins e José Roque; do regimento de cavalaria n. o 2 Manuel João Nicolau o José Francisco
Barradas;
do regimento
de cavalaria n.? 3 Jaime Rosado
Semedo
o Joaquim António Ramos;
do regimento de
cavalaria
n.? 4 José da Cruz Monteiro e José Francisco Magrnssó
<' Silva;
do regimento
de cavalaria
n." 5 José Gonçalves Rogado ; do regimento de cavalaria
0
Augusto Palmeira e Jorge da Trindade
11. G Teodorico
Vilar s; do regimento
do cavalaria
n, o 7 José de
Assunção;
do regimento ele cavalaria n. o 8 Artur Duarte
Franco;
do regimento
ele casalaria
n. o 9 Gabriel Augusto Gonçalves
Braga;
do regimento
do cavalaria
n." 10 Joaquim José Amaro e José Diogo; da Escola Mi.
Iizrr de Aviaçl'lo, António Paula ; da Escola Militue de
Aerostação, Armindo de Almeida; da 1. a companhia de
administração
militar
Estêvão
de Jesus
Calado ; do
grupo de trem n. o 2 Luís da Costa Miguel;
do grupo
de trem n." 5 Luís Francisco Baptista;
da guarda nacional republicana,
do infantaria
Manuel de Jesus ReMI o
da Cruz, João Augn to Rolo Gonçalves,
Eduardo Maria Corroia Gaspar,
António Manuel Duranu, Joaquim
Mar qnos Piuhoiro,
Jo 6 Joaquim
OUtH1Cho, e de cavalaria Agostinho António Favita.; do quadro elo depósito
militar colonial José António do Almeida.
Para o q uadro anxiliar dos serviços do artilharia:
sargentos ajudantes:
do n:gimonto de artilharia
n.? 1 Francisco do Oliveira 'I'orrado e Jaime Henrique Lopes; do
regimento
de artilharia n. o :3 Augusto Bernardo elos Santos; do rozlmcnto do artilharia
n." 4 Joaquim Cristiauo
Branco e :\Gnucl da Costa Ro a; do regimento 00 artilharia n, o 5 .1osé dos n is Pires: do 1.0 batalhão de artilharia do costa }latia .. Iourato
hambel ; do 2.° batalhão de
artilharia
do cos ta Francisco António de Sousa. Freire;
do grupo do companhias
de urtilharia de costa Guilherme Joaquim
Catramclo
c Joaquim
Inácio Galhós ; do
grupo
do artilharia
a cavalo n.? 1 Auzusto
Pinto de
FI' itas ; do grupo de artilharia
a cavalo 1\.0 3 Florindo
José do Oliveira j do grupo independente
do artilharia
posada n.? 1 Jo: ó Augu to Lopo Dia. ; do "rUl)() indo,
pendontn
d
artilharia]lc
aela n o :l Fruncisco
8ul'm;
do grupo d artilh ri do montnnha
n.o 1 José l\fnnuol

492

ORDEM DO EX1tRCITO N.o 9

2,' Sêrilt

da Silva e Aníbal Pinto de Quoiroz ; do grupo de artilharia de montanha n." 3 Artur Salgado; do grupo deartilharia n.? 21 João Pedro e João Germano de Matos
Júnior; do grupo de artilharia n. o 22 António Rodrigues Carvalheiro e do grupo de artilharia n.? 24 Manuel Gonçalves Rodrigues e Frederico Mendes Abóbora.
N os termos do artigo 2.0 do mesmo decreto, alterado
pelo artigo 1.° 'do decreto n,o 13:204, do 2 de Março do
corrente ano:
Primeiros sargentos: do regimento de infantaria n. ° 6David de Jesus Paixão; do regimento de infantaria n. ° 15
Inácio Monteiro Pacheco; do regimento de infantaria
n. ° 16 José Simões; do regimento de infantaria n.? 19
António J osé Duarte; do regimento de infantaria n, ° 22
Isidoro da Palma; do batalhão de caçadores n. ° 8 Francisco Pires Júnior; do batalhão de caçadores n. ° 11 Manuel Afonso Cardoso; da guarda nacional republicana,
de infantaria José Marques Correia, Armindo Sequeira
e António Júlio.
Nos termos do artigo 3.° do mesmo decreto e despacho
ministerial de 11 de Abril do corrente ano:
Primeiros sargontos: do quadro de sargentos do secretariado militar, n." 64 Marcelino Esteves, n.? 54 Jouquim Machado Portelinha, n. ° 41. Artur Claudino dos
Santos, n." 46 Francisco Maria da Purificação Alves
Ribeiro, n." 57 José Elisio Gonçalves Louro, n." 53
Manuel Catana, n.? 59 JolIo Mendes Alves, n.? 49 Américo Baptista, n. ° 47 J osé Soares, n. ° 56 Raúl dos Santos Correia Dinis, n.? 48 José Augusto da Costa Falcão,
n.? 43 João Jacinto Tanissa, D.O 58 Joaquim António
Piteira, n.? 12 Francisco António Milho da Rosa, n.? 20
José Augusto Figueiredo, n.? GG Gonçalo Ferreira da
Silva, n. o 50 Viriato Egídio, n. ° 90 Manuel António Carreira Lopes Pereira de Rio, n.? 102 João Colares Cinfuentes, n.? 98 Raúl Duarte Sousa, n.? 34 Manuel Corroia, n.? 73 Vasco Miranda Baptista, n.? 23 José Dias
Resende do Carvalho, n.? 137 Eduardo da Cunha o
Sousa, n.? 145 João Baptista dos Santos, n.? 88 Manuel
Joaquim Leal, u.? G7 António Maria Marques Perdigão
Júnior, n.? 117 Manuel Coelho Fortes do Valo, n." 112
José Hermenegildo Afonso, n.? 70 Carlos do ampaio,
n." 143 José Baptista Marques, n.? 149 Belmiro dos Santos Carvalho, n.? 103 Vorgtlio Camiler Dias, n." 79 Ma-
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nuel Fernandes Pereira, D,O 51 Antonino Faria Pais,
n.? 111 Artur Martins, 0.° 12G Manuel Baptista de Sousa,
n." 160 Adriano Pinto, n.? 2G José Coelho de Moura,
n.? 74 Aníbal Rafael da Silva.
Segundos sargentos: n. ° 130 José de Sousa Ribeiro,
n." 144 José Pires, 11.° 2t 7 Artur Manuel da Cruz,
n.? 173 António Saro Negrão. D.O 131 Francisco Xavier
da Conceição Duarte, n. o 119 António Alberto Leopoldo,
n." 146 Luis Chasqueira, n.? 183 João Fernandos Pires,
n. o 187 Domingos dos autos Massano Corado, D. ° 178
Aníbal Sales, n.? 151 Henrique Augusto Tomé (I n." 214
Remérito Tria.s.
Nos tormos do artigo 3.° do mesmo decreto:
Para o quadro auxiliar dos serviços de saúde: primeiros sargentos: da. 1. companhia de saúde Severo José
Pinto; da 5.11 companhia de saúde Manuel Francisco de
Miranda, Raúl Evangelista de Oliveira, Evaristo Gomes
da ilva Carvalho, Francisco José Courolas e Mário de
Jesus Azevedo e da 5.11 companhia do extinto 2.° grupo
de companhias de saúde Maximiano Ribeiro Saraiva.
Para o quadro do picadores militares: primeiros sargentos a pirante a picador: do regimento de artilharia
n.? 3 António Domingues; do grupo do artilharia n.? 2.,1,
Augusto erras Porcira ; do regim nto do cavalaria n. o 4
ÁI varo da Cunha Frazão Per ira; do regimento de cavalaria n.? 5 José dos antos; do regimento do cavalaria
n." 7 António do Santo
do regimento de cavalaria
n.? 11 Jo (~Ximene .
11

Nomeado vo cr al ofoctivo do Mini tório da Guerra, da
Direcção do ~[oOntlpio dos argentos de Torra c Mar, o
vogal su plont primeiro snrgl nto do grupo do artilharia
d montanha n." 1 Álvnl"o Lopes (10 Oliveira om substiturção do mrgonto njudanto (,lo batalhão de metrulha-.
deras D.O 1 Jnimr
arlos Corr ia do. Xícta,

Por p.rtarla de i8 do corren te mês:
liais:ério da Gutrra - f,· Direrçao Geral- 3. n R"I,arliç:1O
Admitido DO A .ilo d lnv;ílido :\[ilitIll'NI da Priucr sa
D. Maria 13 u dita, o oldado n.? 0;).1, da
.. com paul ia
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de reformados Fraucisco Fernandes, por lhe aproveitarem as condições 2.:' e 5. a do artigo 4.0 do ros poctivo
regulamento.

Por portaria de 24 do eerreate mês:
lhnislério

da Guerra - Rcparliçáo do Gabincle

Atendendo nos relevantes serviços prestados ao exército e à República pelos cidadãos abaixo indicados, todos
de Vila Nova de Gaia, pondo à disposição dos comandos das forças fiéis ao Govêrno durante o movimento
revolucionário de Fevereiro últim o os edifícios para a
instalação dos quartéis generais e concedendo outras facilidadcs que concorreram para o bom desempenho da
missão das tropas: manda o Governe da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar os mesmos cidadãos, dando-lhes assim um público testemunho pelo
seu patriotismo: Dr. Agostinho de Almeida Rêgo, advogado; Hermann Klein, comerciante, e António Meneres
o Araújo, industrial.

5. o -

Por determinação

do Govêrno da República:

lIiOlslério da Guerra - 1.a Direcção Geral- 3. a R~parliçào

'I'enente do regimento do infantaria n. o 16 Mário Raúl
Carvalho dá Silva, pelo pedir.
4.· Repartição

Chefe, O tenente-coronel de infantaria
arma José Joaquim Canhão .

._-

Minislério da Guerra - 3.

II

no quadro da

Dircc~ão Geral

Segundo sub-chofo do ostado maior do exército, o coronel do Cdl'pO do estado maior, segundo sub-choíe interino, Luis Augui:lto Ferreira Martins.
Seoçao de Cartografia

Capitão na. situação do reserva Vitorino Simões.
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Reparllção

Capitão do regimento de artilharia. n. ° 1 Manuel José
Óscar Guimarães da Costa Cabral, pelo pedir.
Conselho Superior de Promoções

Ajudante de campo do vogal, general, João de Morais Zamith, o tenente de infantaria, do quadro da arma,
João Guedes das Neves Sacadura,
1." região militar
Qurir-tel general

Capitães: do batalhão do metralhadoras
n. o 3 António Eduardo Cabral o Castro, e miliciano do serviço de
administração militar, da delegação da 5.:' Repartição da
2. & Direcção Geral do 'J[jnistério da Guerra, na mesma
região, Alfredo Pereira. do Carmo.
Govérno Militar da Lisboa

Ajudante de campo do general governador, o tenente
do regimento de cavalaria n. o 2 António Simões do Paiva.
Quadro da arma de iufantaria

Coronel do regimento do infantaria n.? 4 José Sande
Lemos.
Major do regimento do infantaria n. ° 18 Luciano Augusto Rosa.
.Regimento de infantaria

l\1ajor do infantaria,
res Pereira J únior.

n.O3

em disponibilidade,

António Pi-

Regimento de infantaria. n.O19

Capitão de infantaria, da .ca.rrf)ira de tiro de Espinho,
Dúlio da Silva ~rarquo',
Batalhão de oiolistas n.O1

AI feros, supranumerário,
tralhndoras

do extinto 4.° grupo de me.
Jorgo do Figlll'Írodo.
Quadro da arma de artilharia.

Tenente do extinto grupo do batarias do artilharia
cavalo IIorádo M:l<llll'oim dos Santos.
Regimento de artilharia

a

n.· 4

Capitão do quadro auxiliar dOH iorviços de artilharia
do r gimcuto do cavalaria n.? J José Carapinha, polo
pedir.
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1.. batalhão de artilharia de oosta
Capitlto módico do extinto 1.0 grupo de companhias
de
saúde Vergilio Rêgo Xavier Pereira, pelo pedir.
Tenente
do grupo independente
de artilharia pesada
n.? 1 Artur Rebêlo de Almeida, pelo pedir.

2.· batalhão de artilharia de costa
Segundo comandante,
o major de artilharia,
da 3.a Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra,
Manuel Holbecho Correia de Freitas.
Capitão miliciano, do grupo independente
de artilharia
pesada n, o 3, Manuel J osé de Ávila Madruga, pelo pedir.
Grupo independente de artilharia pesada n.s 3
Capitão, no quadro da arma, José Viana Correia Guedes, pelo pedir.
Grupo de artilharia n.' 2~
Alferes do regimento de artilharia n. ° 3 .Toaquím Mendes Moreira Sacadura,
pelo pedir.
Bataria de artilharia de defesa móvel de costa n.O 3
Tenente
de artilharia,
no quadro,
Augusto Ferraz,
pelo pedir.
Quadro auxiliar dos serviços de artilharia
Tenente-coronel,
do Arsenal
do Exército,
Francisco
Garcia Tereno.
Museu militar
Sub-director,
O major
de artilharia,
da Direcção da
arma, António Júlio Ferreira
da Silva Alegria.
Regimento de oavalaria n.· 4
Capitão,
com o curso do estado maior, José de Sá
Nogueira, no regimento
de cavalaria n. ° 7, para os efeitos do artigo 9.° do doer to n." 12:16j, do 21 de Agosto
de 192G, p(\10 pedir.
Alferes
do quadro auxiliar dos serviços de artilhar-ia
do regimento de artilharia
n." 3 Josó Gonçulvos
Garcia
Júnior, pelo pedir.
Regimento de oavalaria n." 15
Comandante
interino,
o tenonto-coronel
comandante
do depósito de remonta ti gurauhõcs
João Nepcmuceno
Namorado
do Aguiar.
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Regimento de oavalaria. n.· 6

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
adido ao quadro, José Maria de Amorim Júnior, pelo
pedir.
Depósito de remonta e garanhões

Comandante, o major de cavalaria da 4.& Direcção
Geral do Ministério da Guerra, Fernando Pereira Coutinho.
Bata.lhão de sapadores mineiros n.· 1

Capitão, adido, Herculano Amorim Ferreira, para os
efeitos do disposto no artigo 434.° do decreto de 25 de
Maio de 1911.
2." oompanhia de saúde

Major farmacêutico miliciano, do extinto 2.° grupo de
companhias de saúde, António Lopes de Morais Sílvano,
Comissão téonica do serviço de administraQão militar

Exonerados de vogais o tenente- coronel do serviço de
administração militar Henrique Linhares de Lima e o
capitão do mesmo serviço Francisco Caetano Dias.
Vogais, tenente-coronel do serviço de administração
militar José Carlos de Almeida e Brito e capitães do
mesmo serviço JoIto Domingues Peres e Alberto Silvano
de Andrade.
Quadro especial dos ofioiais milioianos do serviço
de administraQão milita.r

Tenente .miliciano do mesmo serviço, do quadro especial, na Ag ncia Militar, )!ário Carlos Pacheco.
Arsenal do Exéroito

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
adido ao quadro, Estêvão Dias da Cruz.
Parque Automóvel Militar

Capitão do serviço d administracil.o militar, do grupo
de trem n.? 3, J08Ú do ales 'I'erreiro, pelo pedir.
Comissão de aquisição de material de mobilização

'r mont

do s crotarlado militar, da 4. a Direcção Geral do Mini tério da Guerra, João António Rodrigues.

6.° - Mini lério da Guerra - Rtparlitão do Gabinela
re

a) Declaraque o tenente do batalhão de caçadon.? 10 Amílcar 110 ousa Ferr ira foi agraciado com
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a medalha de Agradecimento da Sociedade Portuguesa
da Cruz Vermelha o não com A medalha de louvor da
mesma Sociedade, como consta da Ordem do Exército
n, o 8, 2. a série, do corrente ano.
b) Tendo sido agraciados com as mercês da. Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha, abaixo designadas,
os oficiais cm seguida mencionados, é-lhes permitido
usar as respectivas insígnias:
Cruz Verlnelhn

de MéJ.·j:to

Tenente de artilharia Ricardo Seabra do Mascarenhas.
Medalba

de louvor

Major do regimento do infantaria n.? 25 Alberto Brito
Borges da Costa.
Capitão, chefe de música, Tomás Jorzo Júnior.
Tenente de infantaria António Paula Santos.

7. o -

lIini5lério da Guerra- I. a Dirtcçl. Geral- 2.' IItpartiçlo

a) Declara-se qUfI o general Luis Manuel Agostinho
Domingues acumulou, com o cargo do governador milital' de Lisboa, O do director da arma do aeronáutica
desde a sua criação pelo decreto n. o 12:017, de 2 do
Agosto de 1926, até 28 do corrente mês.
b) Declara-se que o general Tomás de Sousa Rosa
foi eleito Deputado da Nlleão nas legialaturus de 1919
a Hl21, do 1921 a 1922, e bom assim na de 1922 a
1925.
c) Declara-se que fica som ef ito a determinação inserta na Ordem da Exército n. o 1, 2.11 série, do 28 de
Janeiro do corrente ano, que colocou no batalhão do caçadores n. o 1 o tenente do infantaria J 011.0 Arruda Pereira, cm virtude do esta colocação já ter sido feita na
Ordem do E."Cército n.? 22, 2.11 sério, do 6 do Novembro
do 1926.

d) Declara-so que 6 alferes, adido ao quadro, o não
tenente o oficial Rui José d~ Silva Loureiro. que p ln
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Ordem do Exército n." 8, 2.11 sórie, do corrente ano, foi
colocado no regimento de infantaria n.? 1.

e) Declara-se que chegou à. sua altura para entrar no
respoctivo quadro o major ti infantaria, em disponibilidado, António Pires Pereira Júnior.
f)
adido
reira
fi 'cal

Declara-se quo continua na mesma situação do
o tenente-coronel do infantaria Torcato Maria Carda Costa, quo deixou de prestar serviço na guarda
por ter sido nomeado por decreto de 4 do corrente
mês chefe da 2.1\ secção da 2.& Repartição da Direcção
Geral das Alfúudogas.
g) Declara-se quo o capitão de artilharia, em serviço
no regimento de artilharia n.? 3, Francisco Henrique
Cortês chegou à. sua altura para entrar no respectivo
quadro.
h) Declara-se que os capitães de artilharia Dimas
Lopos de Aguiar e Alfredo da Silva Barreto de Carvalho contam a antiguidade do seu actual põsto, para
todos os efeitos, desde 25 de Dezembro do ano findo.

t) Declara-se que, em virtude do despacho ministerial
de 4 de Junho do corrente ano, o alferes do quadro
auxiliar dos serviços do artilharia Valentim do. Rocha
pas .a a ocupar na escala do sou quadro o lugar imediatamente à esquerda do alforo J oão Moniz de Sá
Borges e à direita do alferes António Francisco.
j) Declara-se quo não deve ser considerada pelo pedir a colocação, no batalhão de caçadores n.? 12, do alferos do quadro auxiliar dos serviços do artilharia Valentim da Rocha, in iorta na Ordem do Exército n. o 1, 2.&
série, do corront ano.
li) 'DC'clara- e que o coronel do cavalaria Andr6 Avolino do Oliveira R i, ub-diroctor do. arma, exerceu o
comando da 1.a Lri~a.da de cavalaria desde 18 de Janeiro fi 7 do .J unho do corrente ano.
l) Declara-se quo fica em efeito o ingresso na arma
de cav: laria, no termos do artigo 2.° do dOCI' ito n." 12:5GO,
d 17 (lo Outubro do 192 , do capitão do extinto quadro
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privativo
das forças coloniais Augusto Afonso, que por
decreto de 26 de Fevereiro
último, inserto na Ordem do
Exército n. ° 2, 2. a série, foi considerado
na situação de
adido, por êste oficial ser proveniente
da arma de infantaria, onde devo ser intercalado
entre os capitães Amadeu
Carlos Rodrigues e Alexandre José Ribeirinho.

'ln) Declara-se

que foi licenciado,
por o ter requerido,
nas _condições no § 7. ° do artigo LOdo decreto
n." 7:823, de 23 de Novembro de 1921, o capitão miliciano do pioneiros António Nunes Oorreia, do regimento
de sapadores
de caminhos
de ferro, que pertencia
ao
quadro especial de que trata o artigo 5.° do mesmo decreto.
ficando

n) Declara-se
que o capitão
de infantaria
Filipe da
Conceição Rodrigues,
professor do Instituto
Profissional
dos Pupilos
do Exército,
acumula estas funções com as
de oficial da secção fotográfica-topográfica
da esquadrilha de aviação de treino e depósito desde 17 do mês
de Maio findo.

o) Declara-se

que o tenente módico miliciano Manuel
Fernandes,
que pela Ordem do Exército n.? 7, 2.·
sério do corrente ano, foi colocado no regimento de infantaria n." 2, pertencia à brigada n.? 3 do caminhos de
ferro e não à 5.3 companhia de saúde como foi publicado
na referida Ordem.
Luis

p) Declara-se que deixou de exercer as funções de assistente do curso de máquinas do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército,
por ter sido nomeado
ogundo
comandante
da Escola Prática de Engenharia, o major
da mesma arma Alvaro António BOto Machado.
q) Declara-se
que, por estar ao abrigo do § 1.0 do
5.° do decreto n.? 7:823, de 23 de Novembro de
1921, é colocado na escala do acesso dos oficiais do ser-

artigo

viço de administração
militar, entre os tenentes Joaquim
Boavída
Salvado
o Basílio Esteves,
ficando adido ao
respectivo
quadro, o ton nte do serviço de administl'aç!Lo
militar,
do grupo de trem n.? 4, Francisco
Auuusto
Gouveia.
,..

1') D clara-se que chegaram lL sua altura
no respectivo

quadro

os tenentes-coronéis

para
ntrar
do serviço de

2.- l:iént!
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administração militar Manuel Eduardo Martins o em disponibilidade Abel da Fonseca. Osório, ficando õsto colocado na 5.a Repartição da 2.:l Direcção Geral do Ministério da Guerra, onde prestava serviço.
s) Deelara-se que teriam dado entrada no respectivo
quadro, se não estivessem na. situnção de adidos, os tenentes-coronéis do serviço de administruçüo militar José
Maria Freire e Jaime Augusto da Mota Portugal.
t) 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 Eeército n. ° 7, 2.a série, do corrente ano:
Tenente
31,$36.

Gualdino

Pela. presente
Tenente-coronol

Ribeiro

Guimarães

de Passos,

Ordem do Exército:
Armando Augusto Chaves de Lemos,

291;$98, sendo: pen ao de reserva, 231673; lei n." 888,
23tS17; e lei n." 1:332, 37"08. Tem um aumento de 10
por cento sobre o s Ido.
u) Vencimentos que, nos termos da lei n." 1:668, de 9
de Setembro de 1924, competem aos oficiais om seguida mencionado
transferidos para a situação de reforma:
Pela Ordem do E::cérclto n.? 5, 2.4 sério, de 30 de
Abril último:
Tonento Ago ,tinho Rodrigue
Pela Ordem do Exército
Maio último:

Fernandes,

81654.

n.? 7, 2.& série, de 31 de

Coronel José Eduardo Vnl jo Marques, 4881530, sendo:
pen 11.0 d reservu 335· g; 0,14 por conto, 8640; lei
D.O 8
,3463 ; lei' n." 1:332, 110604.
Tom o gundo num nto d 10 por couto Oh1' o sõldo
e diferencial.
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v) Voncimento que, 110S termos do artigo 12/ do decreto n." 5:570, do 10 (lo Maio de 1919, compete ao
oficial om seguida mencionado transferido para a situação de reserva pela presente Ordem do Exército:
Coronel Manuel Gomos Robõlo, 4061575, sondo: pensão do reserva, 294t$70; lei n.? 888, 29647; lei TI.O 1:332,
82;$03; do vencimento
total 20;598 são pelo Ministório
das Colónias o 385/577 11\·JoMinistério da Guerra.
x) Voncimentos que, nos termos da lei n." 1:668, do 9
elo Setembro de 1924, competom nos oficiais reformados
em seguida mencionados que pela Ordem do Exército
n. ° 8, 2.a série, do 18 do corrente mês, foram promovidos aos postos que vão indicados:

'I'cnente cbofe de música João Teixeira, 227,$94:.
Alferes chefe de música Luis Augusto de Castro,
186811.
y) Rectificado, se publica o vencimento a que tom direito o oficial na situação do reserva em seguida mencionado, cm substitutção
do que lho foi arbitrado pela
Ordem do Exército n.? 1, 2.& série, do 1925:
Capitão J 0110 Lino, 130;$, sendo: pensão do ro erva,
127800; 0,14 por conto, 2~50.

z) Rectificado, se publica o vencimento a que tom diroito o oficial na situação de reforma em seguida mencionado) em substitutção do que lho foi arbitrado pela
Ordem do Exército n." 2, 2.& sério, do corronto ano:
Capitão Joaquim Maria da Silva ZuchoIli, 591614,
sendo: pensão do reforma, 452;$39; 20 por conto de invalidezj 90/~4 7; 10 por conto sobro o total, 54tS~8.

8.

°-

MIO; tério da Guerra - LII Direcção Geral-

2,11

Repartição

a) Doclaru-so quo o tononto-coronel do cavnlarin, suo
pranumerãno,
Arnaldo Martins Afonso Chichorro da
Costa, chegou à altura para ontrar no quadro.
b) Declara-se que o tcnont , adido ao quadro da arma
do cavu1\l\'Ía, Am6rico Ernestino Gonçalves foi julgado ao
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abrigo da lei D.O 1:548, de 20 de Fevereiro de 1~24,
sendo considerado nas condições do artigo 5.0 do decreto
n.? 7:82:~, do 23 de Novetnbro do 1921, conformo o despacho do 4 de Março último, publicado na Ordem. do
Exército n,o 6, 1.& série, do corrente ano.
c) Deelara-se qu<, o capitão de engenharia António Ma- •
ria Neves do Carvalho, que pela Ordem do Exército n." 8,
2.- série, do corrente ano, passou ao quadro da arma,
continua prestando serviço no Instituto Geográfico e Cadastral.

á) Declara-se que fica sem efeito a colocação, como
sub-director da Direcção do Serviço do ,Administração
Militar, do coronel do mesmo serviço João de Brito Pimenta de Almeida Júnior, iuserta na Ordem do Exército
n.? 7, 2.& série, de 31 de Maio do corrente ano.
e) Tendo sido agraciado por Sua Majestade o Rei do Espanha com a medalha de 3. a classe da Cruz de Carlos III,
o coronel de cavalaria Fernando Luis Mousinho de Albuquerque, é-lhe permitido, em contormidado com as dispo ições do Regulamento das Ordens Militares Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar I1S respectivas iasígnias,
f) Vencimento que, nos termos da lei n." 1:668, de 9 de
Set<>mbro do 1~24, compete ao oficial cm seguida mencionado, separado do serviço pela Ordem do Exército
n.? 8, do corrente ano :
Ten<>nt Evari. to Augusto Roque, 60839, sendo: pensão do reforma, 56682; 0,14 por cento, 3657; do vencimento total 12b06 s110 pelo Ministério dos Colónias, sendo
Angola a ttltima província em quo serviu. e 48"H3 pelo
Ministério da Guorru. Tom um aumento de 10 por conto
sõbre o sõldo.
J

g) Vencimento que, nos termos da lei D.O 1:668, de
9 de Setembro do 1924, compete no oficial em seguida mencionado, tran 'ferido para a situação de reserva
pela presente Ordem do Exército:
Major Luís Nunes do Campos Figu ira, 568160, sendo: pensão de ro erva, 232 50; 0,14 por cento, 27638;
lei n." 888, 3f>:)98i lei n." 1:332, 112674; do vencimento
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total 145608 são pelo Ministério das Colónias, sendo
Moçambique a última província om que serviu, o 432t$52
pelo Ministério da Guerra. Tem dois aumentos de 10 por
cento sôbre o sõldo.
h) Vencimento que, nos termos da lei n.? 1:668, de 9 de
Setembro de 1924, compote ao oficial em seguida mencionado, transferido para a situação de reforma pela Ordem do Exército n. ° 8, 2. a série, do corrente ano:
Coronel Alfredo Júlio de Lima Dias, 39M26, sendo:
pensão de reforma, 270f); 0,14 por cento, 30;$99; lei
n.? 888,301$09; lei n.? 1:332, 60;$18; do vencimento total 117t$36 são pelo Ministério das Colónias, sendo a
Guiné a última província em que serviu, e 273690 pelo
Ministério da Guerra. Tem um aumento de 10 por cento
sõbro o soldo.
9. ° -liuislério

da Guerra- 1.a Direcção Geral-

3,&

Repartição

a) Declara-se que todos os sargentos promovidos a aspirantes a oficial por portaria de 14 do corrente mês,
publicada na presente Ordem do Exército, ficam nas
unidades, repartições e estabelecimentos militares onde
estavam colocados: com excepção dos seguintes, que
são colocados como aspirantes a oficial nas unidades,
repartições e estabelecimentos militares que vão indicados:
l1ioislério da Guerra - f. a Direcção Geral
Primeiro sargento n.? 103 do quadro de sargentos do
secretariado militar, na 5. a Repartição da 2. a Direcção
Geral, Vergílio Camilor Dias.
lIinistério da Guerra-

2.:1 Direct.áo Gml

Primeiro sargento n.? 143 do quadro de sargentos do
secretariado militar, no 1.0 'I'ribunal Militar Territorial
de Lisboa, José Baptista Marques.
lioistério da Guma- 4.11 Direcção GerJI
Primeiro sargento n. ° 40 do quadro de sargentos do
secretariado militar, no extinto di itrito de recrutamento
n. o 15, Américo Baptista.

j;)."
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1." reglilo militar

Primeiro sargento n.? 56 do quadro de sargentos do
secretariado militar, no Tribunal Militar Territorial do
Porto, Raúl dos Santos Correia Dinis.
2." região mllttar

Primeiro sargento n." 90 do quadro de sargentos do
secretariado militar, no Serviço de Propriedades e Obras
Militares, Manuel António Correia Lopes Pereira do Rio.
8." regUto militar

Primeiro sargento n." 48 do quadro de sargentos do
secretariado militar, na Inspecção dos Serviços de Saúde, José Augusto da Costa Falcão.
Delegação da 5.~ Repartição da P Direcção Geral do Ministério da Guerra
Primeiro sargento n." 126 do quadro de sargentos do
secretariado militar, no quartel general, Manuel Baptista de Sousa.
Díreoção da arma de infanta.ria

Primeiro sargento n.? lGO do quadro de sargentos do
secretariado militar, no Tribunal Militar Territorial do
Pôrto, Adriano Pinto; segundo sargento n." 214 do quadro de sargentos do secretariado militar, no Serviço de
Propriedades e Obras Militares da 4.1 região militar, Remérito Trias.
Regimento de infantaria. n.· 1

Primeiro

sargento

da guarda

nacional

republicana

José Marques Correia.
Regimento de infantaria

Primeiro sargento
Armindo Sequeira.

da guarda

Primeiro

sargento

da guarda

e

nacional

Regimento de infantaria

António Júlio.

n.·

republicana

n.O 19

nacional

ropublicana
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Regimento de infantaria n.· 22

Sargento t~ udante da guarda
José Joaquim Capucho.

nacional

republicana

Direoção da arma de artilharia

Primeiro sargento n.? 111 do quadro de sargentos do
secretariado militar, na 2. inspecção de infantaria, Artur
Martins.
3

Escoljl.Prátioa de Artilharia

Sargento ajudante
José dos Reis Pires.

do regimento

de artilharia

n." 5

Regimento de oavalaria. n.· 3

Primeiro sargento aspiranto a picador do grupo de
artilharia n.? 24: Augusto Serras Pereira.
Regimento de cavalaria n.· 9

Primeiro sargento aspirante a picador
do artilharia n.? 3 António Domingues.

do regimento

Direoção da arma de engenha.rla

Primeiro sargento n.? 26 do quadro de sargentos do
secretariado militar, no Tribunal Militar Territorial de
Viseu, José Coelho de Moura; segundo sargento n, o 139
do quadro de sargentos do secretariado militar, no quartel general da 3.11 região militar, José de Sousa Ribeiro.
Direoção do Serviço de Saúde Milita.r

Primeiro sargento da 5.11 companhia de saúde Eva.
risto Gomes da Silva Carvalho.
Inspeoção do Serviço de Saúde do Govérno Militar
de Lisboa

Primeiro sargento da 5.11 companhia
nuel Francisco de Miranda.

de saúde Ma-

2.- companhta de saúde

Primeiro sargento da 5.& companhia do extinto 2.0
grupo de companhias de saúde Maximiano Ribeiro Saraiva.
Farmáoia Central do Exéroito

Primeiros sargentos da 5. a companhia de saúde Frnncisco José Courelas e Mário de Jesus Azevedo.
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2." oompanhia. de administração militar

Sargento ajudante
Costa Miguel.

do grupo de trem n.? 2 l..
uís da

5." eompanaía de a.dministração milita.r

Sargento ajudante do grupo do trem n.? 5 Luís Francisco Baptista.
Distrito de reorutamento e reserva n.O14

Primeiro sargento n.? 112 do quadro de sargentos do
secretarlado militar, no Tribunal Militar Territorial de
Visou, José lIermcnegildo Afonso.
b) Declara-se que na lista de antiguidades dos sargentos ajudantes e primeiros sargentos das diversas armas referida a 31 do Dezembro de 1926, publicada na
Ordem do Exército n.? 4, 2.:1 série, de 25 de Abril do
corrente auo, JOEó Estêvão Pereira da Silva é primeiro
sargento cadete do regimento de cavalaria n.? 8 e não
tenente miliciano, como consta.da referida. lista.
10.° -liDistério

da G~erra - P Dirrcçãn Geral- P ftrparhção

a) Declara-se .que pelo Boletim Militar das Colónias
5, de 10 de Maio do corrente ano, foi condecorado
com a medalha militar de prata da classe de bons serviços o capitão do artilharia José Guerreiro de Andrade
pelos relevantes serviços prestados à colónia do Macau
e ao País. como comandante de companhia europeia de
artilharia de guarnição e comandante das fortalezas, planeando I) dirigindo com notável competência, inexcedível
zêlo o patriotismo os trabalhos de defesa executados nas
batarias da colina da Guia, serviços estes considerados
extraordinários o importantes.

n,?

b) Declara-se que por portarias do Ministério da Marinha, iusertas nos Diários do Govêrno abaixo designados, foram condecorados pelo Instituto de Socorros a
Náufragos,
com ~U! medalhas de Filantropia e Caridade
quo lhos vão indicadas, os seguintes oficiais o praças:
Medo.lbo. do prato.

Coronol de infuntaria
Jorge
mede -17 de Janeiro de 1927.

Pais

de Oliveira 11a_
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Capitão de infantaria Rodolfo Santos -13
de Novembro de 1926,
Primeiro sargento n. ° 2 da companhia de depósito do
regimento de infantaria n. o 25 Carlos Tadeu de Sousa
Rocha -17 de Janeiro do 1927.
Medalha de oobre

Tenentes de infantaria João Maria Simões Pereira de
Brito e miliciano Raól da Conceição Gonçalves Bravo13 de Novembro de 1926.
Primeiros sargentos: n. ° 210 da formação do comando
do batalhão de caçadores n. o 10 A nt6nio Brás -1 de
Abril de 1927, e n.? 202, da La companhia do grupo
de trem n.? 5, José Fernandes -2 de Abril de 1926.
Primeiro sargento cadete D,O 1:187 do 1.0 esquadrão
do regimento de cavalaria n,? 10 Fernando Jaime Machado Faria -17 de Julho de 1926.
Primeiro sargento ferrador n. ° 557 da 5. a bataria do
regimento de artilharia n.? 3 Alípio José Esteves--13
de Novembro de 1926.
Segundos sargentos: n. ° 13 da 5.4 companhia de
administração militar António do Carmo Arrenogn - 2
de Abril de 1926; 11.° 3:038 de ml\tr~cula, da guarnição
da província de Angola, António Alves da Costa - 25
de Abril de 1926; hípico n. ° 25 da secção escolar do
Hospital Veterinário
Militar, João Rodrigues Vinhas17 de Julho de 1926; n.? 211 do quadro de sargentos
do secretariado militar Amadeu Henriques -4 do Novembro de 1925; n.? 178 da 2.11 bataria do rogimeuto de
artilharia n." 3 Joaquim Gonçalves de Azevedo -13
de Novembro de 1926; 0.° 53 da 7. companhia do regímento de telegrafistas
António Cardoso -13 do Novembro de 1926, e 0.° 151 do quadro de sargentos do
secretariado militar Henrique Augusto Tomé-13
do
Novembro de 192G.
8

Obi'tuárlo

1926
Julho

17 -

apitão,

reformado,

Carlos França,

1927
Abril

9 - General, reformado, Luís Alberto J Tomem da Cunha

Junho

5 - Alfero~ do batalhão

de caçadores

Maria da Cunha.
Capitão, refcrrnado,

.Iosé Joaquim

Côrte Real.
»

11-

II.· 5

Francisco

imões .Iünior,

2.- Série
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13 - Capitão, reformado, Francisco de Medeiros Moura.
16-Major,
reformado, João Augusto Nogueira de Sá.
24 -Tenente-coronel,
reformado, José Maria de Betencourt,
2G- Coronel, na situação de reserva, Plinio ,Saturio
Braga Pires.

Reo'tifl.oRQôe.
X a Ordem do Exército n.O5, 2.- série, do corrente ano, p. 334,
1. 28, onde se lê: «Aldemiro» , deve ler-se: «Aldorniro»; 1.35, onde
se lê: «artilharia de montanha", deve ler-se: «3.' companhia de
administração militar»; p. 335, 1. 12,'onde se lê: «cavalarla», deve
ler-se: «artilharia»; 1. 14, onde se lê: "regimento de cavalaria
n.s 8», deve ler-se: «batalhão de caçadores n.· 8".
Na Ordem do Exército n.· 7, 2.' série, do corrente ano, p. 411'
I. 18, onde se lê: «sendo comandante interino», deve ler-se: «sendo
sezundo comandante interino •.
'& a Ordem do Exército n.· 8, 2.' série, do corrente ano, p. 464,
I. 32, onde se li): "era», deve ler-se: "é.; p. 467,1. 40, onde so lê:
«João Pinto Ribeiro», deve ler-se: "João Carlos Pinto Ribeiro»;
p. 468, 1. 32, onde se lê: "Emídio", deve ler-se: "Emílio,,; 1. 37,
onde se lê: «da Costa», deve ler-se: "dos antes»: p. 469, 1. 38,
onde so lê: «Carvalho», deve ler-se: «Carrilho»; p. 474,1.14, onde
se la: «Grupo independente de artilharia pesada n.· 3», deve ler-se: «2. o batalhão do artilharia de costa».

Abílio Auçueto Valdês de

Está conforme.

Pa8808

o Ajudante

e Sousa,

General,

I
I

N.O 10
MINiSTERIO DA GUERRA
16 DE JULHO DE 1927

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.& Série)

Publlca-se ao exército o seguinte:

1.0_ Deereto8
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
Usando da faculdade que me confere o D.O 3.° do artigo 2.° do decreto D.O 12:740, do 26 do Novembro de
19~G, sob proposta dos Ministros do todas as repartições,
hei por bem doer 'tal' quo sejam demitidos do serviço
do exército, por se acharem incursos Das disposições do
artigo 10.0 do decreto com fôrça de lei D.O13:137, de 15
de Fevereiro (lo corr nte ano, os seguintes oficiais:
Tonentes·coronéis: de infantaria Alfredo Dias Pereira
e do cavalaria Álvaro Popo.
Major do infantaria Miguel Augusto Alves Ferreira.
Oapitr os: de infantnria João Pina d Morais e Alcídio
Augusto Lopes de Alllloi(la; de artilharia Manuel Vaz de
arval ho, e milicianos Nuno Cerqueira Machado Cruz
e Urbano da Rocha do Antas.
Tcncntes : de infantaria Munuel António Correia, o mili iianos José Lopo Soares, Fruncisco Maria de Araújo
Ribeiro e Alfredo Augu to da. Co ·ta Pereira; de onzenharia António Pires de Carvulho Júnior; módico miliciano, Hui Alberto Barbosa Viana, e do serviço de 'admini tração militar Amadeu F ·rntllld·s o Alberto Alexandrino Augusto dos Santos.
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Alferes de infantaria Júlio da Silva Madeira.
Os Ministros de todas as Repartições assim o tenham
entendido e façam executar.
Paços do Govêrno da República, 14 de Julho de 1927.ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA-Adriano
da
Costa Macedo-Manuel
Rodrigues Júnior - João José
Sinel de Cordes -_ Abílio Augusto Valdês de Passos e
Sousa - Jaime Afreixo - Antonto J.!w'ia de Betiencourt
Rodriquee - Júlio César de Carvalho Teixeira - João
Belo - José Alfredo Mendes de .Magalhães - Felisberto
Alves Pedrosa.
Usando da faculdade que me confere o n. o 3. o do artigo 2.0 do decreto n." 12:740, de 26 de Novombro de
1926, sob proposta dos Ministros do todas as repartições,
hei por bem decretar que sejam separados do serviço
do exército, por se acharem incursos nas diaposiçõcs do
artigo LOdo decreto n. o 13: 137, do 15 de Fevereiro do
corrente ano, os seguintes oficiais:
General Adalberto Gastão de Sousa Dias.
Coronéis: do corpo do estado maior Fernando Augusto
Freiria, de infantaria J osé Mondes dos Reis, o do artilharia Aníbal Fernandes da Costa Pinto.
Tenente-coronel do cavalaria Francisco Cândido Vieira
de Sousa Loreno.
Majores: dr infantaria Jaime Augusto da Rosa AIpodrinha, António Fernandes Varão, Inácio Soares St'verino de Mola Bandeira, José Casimiro Vioiru de Abreu c
José Augusto de Melo Vieira, e do cavalaria Matias dos
Santos e Teodorico Ferreira dos Santos.
Capitães: de infantaria João Maria Teixeira de Car'Valho, António Augusto Franco, Hem-ique Alberto do
Sousa Guerra, Albano Rodrigues de Carvalho, Agostinho
do Espírito Santo, Francisco Rodrigues Pereira, António
Gomes Ferreira, Elísio Margnrido Pinto Garção, António
Soeiro da Costa, Mulnquias Augusto do Sousa O uod 'ti,
Manuel Ilenriques
do Faria, Domingos J osó Vieira de
Andrade, António Guerreiro, Jaimo Borges d 1\1('10
Avelino, Eduardo Augusto Cordeiro da Cruz NU1WS, Mnnucl António Vieira, Jí~UgÓllio
Rodrigues ArC'Hta, Amílcn.r
Sarmento Osório, o milicianos Artur da Cunha A7.inhnis e
Marcial Pimental Ermitão; do artilharia Manuel Duarte
de Almeida, Fernnndo Sampaio Rodriguos, e miliciano
Domingos Joaquim Machado J úuior ; miliciano do pio-
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neiros Pedro Ribeiro dos Santos; picador Manuel Frazão
Pereira; médico, miliciano, Antero da Cunha Coutinho;
farmacêutico Manuel Joaquim de Oliveira; do serviço de
administração militar Martiniano Homem de Figueiredo e
reformados, Gabriel Maria de Barros Nápoles de Sousa
IIomem e Augusto César Loureiro, e da guarda fiscal
Manuel Ferreira Barbosa.
Tenente : de infantaria Armindo do Almeida Machado, Abraão Matias E meriz, António de Andrade Pissarra
e Almeida, Alberto Maria de Andrade, Francisco de Carvalho Figueiredo, Aníbal de Carvalho Figueiredo, César
Augusto Machado, Alexandre António Joaquim, Agostinho do Almeida Graça, António Gaspar, Manuel Gonçalves Pureza, Silvino José de Carvalho, Francisco dos
Santos Sampaio. António Lourenço Guedes, Abílio
Adriano Branco, Ernesto Marques Albuquerque da Silva, Alfredo Joaquim Lourenço, Manuel Joaquim Domingues, António da Cota, Joaquim Vnladares, Samuel
Respeita, António Marin Ferreira Braga, António José
da Costa Cunhal, Albano José da Cruz, Carlos Augusto
Gonçalves Coelho, Gervásio Martins Campos de Carvalho, João dos Santos Martins, Artur Augusto Rodrigues,
Josó Vieira Campos de Carvalho, Alfredo Soares da
Costa, Manuel Lopes Felgueira, Carlos Eugénio do Barros Pinto, José Viccnt Brochado, José Vicento Ferreira,
António Gomos, Maurício Correia do ousa, Joaquim
Ramos, Humberto Ari tidos Mondo, Ismael do Josus (la
Gama Saraiva, Joaquim Lopes, Joaquim do Freitas Olivoira Lima, Joaquim Videira, Alberto Simõ s Dias, AIfrorlo Rib 'iro Gomes d Barros, o milicianos Rogério
dos Santos, .T oão de Magalhnes Ilelcno, J osé Rafael
Sampaio, lIeitor Godofreuo Ribeiro de Almeida, José
Joaquim Guedes Gomes, Jorge F rnandos da Cruz Vioira, Júlio Rodrigue Andrade,
Jo é António Alves, António Unria, Ernc sto Horácio Ribeiro de Alm ida, Artur
Senti iro do Alm ida, T('otónio da Multa Jota, Carlos
A.~His,Carlos Amórico Garoas o Abílio dos Rei Morais;
do artilharia Jorge Pereira de Carvalho, Jo é da Cruz
,Iot. ,I únior, l milicianos Luciano Augusto Dias Abílio Lima <ln 'osta; do cavalari
Fran ·i.co Catarino ;
milieiuno do caminhos II ~ 1'1'0 Artur da ilva ; do quadro au: iliar tI ~(rvi«:os de artilharia Artur Henriquos
Figlwira . 1fanllr1 C. relo. o, )fanuel JO<llluim d Fl'flitas
J o. ó l\1anu 1 ordeiro i do se('rl'tariado militar Francisco Gonçu.h e: Froirinba Júnior; do Mviço de admi-
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nistração militar Manuel Maria Ferreira
do Abreu, e reformado David José Ribeirinho.
Alferes: de infantaria
Aníbal
Borges, Herculano Poreira Guerreiro,
o milicianos
Joaquim da Silva Caldas
e António Fernandes
de Sousa Santos; de artilharia, milicianos,
José Pires de Carvalho e Eduardo Cerqueira
Machado Cruz; do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
António de Sousa Pinto Cardoso Machado; chofo
de música João Alves;
e reformados
António Manuel,
António Joaquim
de Almeida, Jaime Lúcio e João António de Oliveira.
Os Ministros de todas as Repartições
assim o tenham
entendido e façam executar. Paços do Goyêrno da Ropública, 14 do Julho de 1927. -ANTÓNIO OSCAR DE FRAGOSO CARl\WNA - Adriano da Cos.ta Macedo>: Manuel.

Rodrigues Júnior - João José Sinel de Cordes - Abilio
Augusto Valdês de Passos e Sousa- Jaime Afreixo=:
António Maria de Bettencourt Rodrigues - Júlio César
de Carvalho Teixeira - João Belo - José Alfredo Mendes de _Magalht1es- Felisberto Alves Pedrosa.

Usando da faculdade que me confere o n.? 3.0 do artigo 2.0 do decreto n,o 12:740, de :?G de N 0\ ombro de
192G, sob proposta
dos Ministros do todas as Repartições: hei por bem decretar
q no sejam separados do serviço do exército,
por se acharem incursos nas disp oaíções do artigo 4.0 do decreto com fórça do lei n. o 13:1:3í,
de 15 de Fevereiro
do corrente ano, os seguintes oficiais:
Tenente-coronel
de artilharia José Severíano Faria de
Abreu.
Majores de infantaria
Luís Gonzag» Cardoso de Meneses Pinheiro e Manuel Gonçalves Mondes.
Capitães
de infantaria
António
de Quadros Flores,
Eduardo Correia Gaspar,
José Gonçalves
Losa e Augusto da Conceição Fontes.
Tenentes
de infantaria
António Adcio Nunes, Custódio Corq ncira Moreirinhns,
Raúl Faria Vilaça, J osé Pereira Rebelo e Abilio da Assunção Lorena.
Os Ministros de todas as Repartições
assim o tenham
entendido
e façam executar.
Paços do Govêrno
da
República,
1·1 de Julho
de 1927. - ANTÓNIO ÓSCAR
DF; FRAGOSO CARMONA- Adriano da Costa Macedo-c-
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Manuel Rodrigues Júnior -Jotlo José Sinel de CordesAbilio Augusto Valdês de Passos e Sousa-Jaime
Afreixo - António Maria de Bettencouri Rodrigues - Júlio
César de Carvalho 'Ieixeira-> João Belo -José Alfredo
Mendes de Jlagalhtles - Felisberto Alves Pedrosa.

Usando da faculdade que me confere o n." 3.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
H:l26, sob proposta
dos 11inistros de todas as Repartições: hei por bem decretar que tenham baixa do serviço
militar, por se acharem incursos nas disposições do artigo 10.° do decreto com fõrça de lei n. ° 13:137, de 15
de Fevereiro
do corrente ano os seguintes sargentos:
Primeiro
sargento do regimento de artilharia ligeira
11.° 5 Domingos Lima da Costa.
Segundo
sargento
do regimento
de artilharia
ligeira
n. ° 5 Emílio Casimiro Pereira de Carvalho.
Os Ministros de todas as Repartições
assim o tenham
entendido
0 façam oxecutar,
Paços do Govôrno da República,
14 do Julho
de 1927. - ANTÓNIO
ÓSCAR
OAR:lIONA Adriano da Costa Macedo=«
Manuel Rodrigues Júnior-João
José Sinel de Cordee-s-Abilio Auqusto Valdês de Passos e Sousa- Jaime
Afreixo - António Maria de Bettencourt RodriguesJúlio César de Carvalho Teixeira - JotJo Belo - José
Alfredo Mendee de Magalht1es-Felisberto
Alves Pedro3a.

DE FRAGOSO

Usando
da faculdade que me confere o n.? 3.° do ar
tigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro d:
1926, sob proposta
aos ~finistros do todas as RepartiÇÕN,: hei por bom deC'retar:
Que tenham baixa do serviço militar, por se acharerc
incursos nas disposiçõos
<10 artigo 2.° do decreto com
fOrça 110 lei n." 13:137, do 15 de Fevoreiro
do corrente
ano, os seguintes
sargentos,
ficando ressalvados
os direitos dos que ostiverem ao abrigo do § único do mesmo
artigo:
Sargentos
ajudantes:
sub-chefe do música do regi.
mente do infantariu n." 9 Herculano
Silveira da Rocha;
do regi monto de artilharia
ligeira n,° 5 JOSÓ Duarte Fer
reíra do Brito e Manuell)ercira..

516

ORDEM DO EX:tRClTO

N,o 10

2," Série

Primeiros
sargentos:
do regimento do infantaria
n, o 6
António
Pereira
Barbosa
e António Ferraz de Sousa;
do regimento
de infantaria
n.? 8 António Sepúlveda Matos, Teotónio
Cardoso, António Luís da Cunha, José
Dias da Conceição e Avelino Teixeira ; do regimento do
infantaria
n.? fi José Nogueira de Carvalho;
elo regimento de infantaria n." 13, músico, António Domingues;
do regimento
de infantaria n, o 20 Horácio Augusto de
Pinho, Joaquim Alves Serra, João da Silva e Carlos
Veiga; do regimento de artilharia
ligeira D,O 2 Josó Romão e António Dias Simõos; do regimento de artilharia
ligeira n.? 5 Joaquim Moreira dos Santos, António Augusto, Joaquim
de Sousa, David Belchior,
seloiro-correeiro José Inácio; do depósito do oxtinto grupo do trem
n.? 3, seleiro-correeiro Ernesto Ferreira.
Segundos sargentos : do regimento de infantaria
n.? 2
Francisco
Silva; do rrgim(,llto do infantaria n.? G Tomás
Pereira (1 Joaquim do Melo ; do regimonto do infantaria
n. o 8 Adriano José Leito do Vusconcelos
e António Simão ; do roaimonto de infantaria
11,° 9 António C:indido
Teixeir-a Júnior, Horculano Pinto Carneiro O ~fatins Novos; e músicos, Américo do Oliveira, António Gualhorto
Ferreira
dos Santos e José F('l'l'pim dos Sn ntos ; do regimento do infantaria
n," 1~, licenciado,
Fornando
~imõcs Pereira ; do regimento de infantaria n.? 20 Avelino
Esteves e António Aguiar de Oliveirn j do r(',!'inH'lIto de
infantaria
n." 21 Emílio Gonçulvos ; do batalhão <10 caçadores n.? 6 António SOIU'OS; do batalhão (lo caeudores
11.° 10 Luís n-oDJ,:aga Cuseiro: (lo rozimento do artilhuria
ligeira n.? 2 Eduardo Augusto dn Silva Bastos. Emílio,
Manuel Lopes do Arnújo,
Aruóric» .Iorgo o :\ll1ullol da
Piedade:
do rogilMllto
do artilharia lig0ira n.? [) José
Maria Ferrão,
Fernando
José Forrelra
da 'ilvtl, I IanU01 Clemente Ferreira,
Ad! o Cerquoírn , Avelino Luts
Marques,
Valentim Bnptietn Sirnõ: s, António.
{artin ,
ALfrodo Augusto
do
á, Avclamio AI1~lIsto <11\ , ilva,
Manuel António Gonçalves,
António Forr(lira
13nstos,
Eurico Dicl'son
ilvano, Manupl .António do
!lrvalho,
António dos ~antos Governa o miliciano Jo1to ('qupil'll.
Amaral;
do regiul< nto do artilhal'ia
<1(1 ('osta n.O 1 .Jo:é
António da. Silva; do rogimpnto do infantaria
n,o n, '0loiro·corre(liro,
.Tonquim Artur;
do J'(1gillHlllto !ln infantaria n,O 20, sorralh('Í!'o o'pingardt'il'o,
(·'rnu('is<,o di Miltos; primüira companhia do administraç
o militar }. l'IlUcisco dos Santos.
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Que continuem na situação de reformados, com 50
por conto da pensão que lhes foi arbitrada, 08 seguintes sargentos:
Primeiro sargento, reformado, Neutel de Mesquita.
Segundo sargento, reformado, José Joaquim.
Os Ministros de todas as repartições assim o tenham
entendido o façam executar, Paços do Governo da
República,
14 de Julho do 1927.-·ANTÓNlO ÓSCAR
DE FRAGOSO
CARMONA Adriano da Costa Macedo ~
Manuel Rodrigues Júnior-Joao
José Sinel de Cordes-«
Abílio Augusto Yoldêe de Passos e Sousa-Jaime
Af reieo - António Maria de Bettencourt RodriguesJúlio César de Carvalho Teixeira-Jodo
Belo-José
Alfredo Mendes de Magalhães -Felisberto
Alves Pedrosa.
Usando da faculdade que me confere o 0.° 3.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1~J2H, sob proposta dos Ministros de todas as Reparti.
çõos, hei por bom decretar que rejam licenciados, por
se acburom incursos uns disposicõos do artigo 5.° do decreto com fõrçu do lei n, ° 13: 137, de 15 de Fevereiro do
corrente ano, os seguintes surgeuto , ficando ressnl vades
os direitos dos que estiverem ao abrigo do § único do
mesmo artigo:
Primeiro sargento do regimento de artilharia ligeira
n.? [) Domingos Ribeiro.
Sogundos sarccntos : do r('gimonto de artilharia ligt>irn n.? 2 ar1;s Moutoiro : do regimento do artilharia
ligeira n.? ;) António :\faria Rei, João José da Silva e
José Lopes Pinto ( elo rl'g'imonto de sapadores mineiros
Manuel 'I'avaros do AlmeidaOs '\filli tros <li) todas a' RE'partkõcs
a im o tenham
entondirlo (\ fuçam I' .ecutar. Paço
do Gov rno da
H~pÍlltli('a,
1-1. d Julho de 1027.-A.Y1'ó. [O (),CAB
D1<1FRWOSO
CARMON
Adn'ano da Costa MacedoMan~lel Rodrigues Júnior-Jotto
José Sinel de Corde~Abilio tl11!Jllsto Valr1ts de Passos e S01l"a-Janne
L1frei.ro - ,tntônio Maria de Bet tencourt Rodri!JuesJúlio
ésar de 'arrolho Teireira=s-Loão
nelo-José
lllfredu Mendes de Magallule8 - Felisberto Alve, Pe-

dro,a •.
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Por decretos de 2 do corrente mês:
IJiuislério da Guerra- ta Direcçáo Geral- 2.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 do 1920, 11
contar das datas que lhes vão indicadas, aos seguintes
oficiais do serviço de ad1llinistraçilo militar:
Tenentes-coronéis Henriquo Linhares de Lima, director da Manutenção Militar, desde 6 de Junho último,
e Acácio Ar gusto do Araújo Negrão o Sousa, da La inspecção do serviço do administração militar, desdo 1 do
corrente mês, e capitão Cipriano Augusto Rodrigues da
Costa, da Escola Prática de Infantaria, desde 1 de N 0vembro do ano findo, por terem completado o tempo de
serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro
aumento de 10 por cento sôbre o sôldo.
Disponibilidade

Capitães: de infantaria Adelino Delduquo da Costa e
do serviço de administração militar Joaquim Riheiro da
Cruz e tenente de infantaria Daniel Rodolfo Carvalho
Braga, todos adidos, quo, de regresso, os dois primeiros
do Ministório das Colónias e o último do Ministório do
Interior, se apresentaram, respectivamento, em 30, 22 o
21 de Junho último.
Supranumeré.rio

Alferes do serviço de administração militar, adido,
José Dias dos Santos Nobre, que do regresso do Ministério das Colónias se apresentou em 20 de Junho último.
Adidos ao quadro

Capitão de infantaria Gervásio Albano Baptista de
Sousa e tenente da mesma arma QU0rubim Iiobalo de
Matos, ambos adidos, qne do regresso do Ministério das
Colónias se apresentaram em 30 de Junho último.
Inaotividade

Major do regimento de infantaria n.? 19, João Maria
Duarte Bemfeito, por ter sido julgudo incapaz do serviço
temporãríamente pela junta hospitalar de inspecção.
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profissional, muito critério e ponderação como se desempenhou do referido cargo e onde mais uma vez poz em
evidência a sua muita inteligência, zêlo e dedicação pelo
serviço e pelo engrandecimento da arma de artilharia.

5. o - Por determinação do Govêrno da Repúbilca:
lIinistério da Guerra - 2. a Direcção Geral- 3.:1 Rellarlição
Major de artilharia,
Duarte Mota.

na Direcção da arma, Gilberto

5." Repartição

Capitão do serviço de administração militar, da extinta
5. companhia, João Coelho Lopes.
R

Ministério da Guerra _3.:1 Direcçilo Geral- P

Rejlal'litão

Capitão do regimento de infantaria n.? 5 Joaquim Augusto David.
Biblioteca do Exército

Bibliotecário, o coronel na, situação de reserva, António Eustáquio de Azevedo o Silva.
Adjunto, o capitão capelão do extinto corpo de capelães militares, Ernesto Augusto Pereira de Salcs.
Conselho de Recursos

Promotor, o coronel na situação de reserva Bernvindo
do Carmo Leal Guimarães.
La região militar - Quartel general

Tenente
megão.

do regimento do infantaria n. o 18 Dário Ta-

Govérno militar de Lisboa -_ Quartel general

Capitão do extinto regimonto de artilharia
mando José de Matos, pelo pedir.
.

n." 6 Ar-

Quadro da arma de infantaria

Capitão, supranumerário, do regimento de infantaria
n. o 16 Alfredo Augusto de Morais de Matos, pelo pedir.
'I'enentes do batalhão de ciclistas n.? 1 Joaquim José
Bastos Antunes Forreira, J osino da Costa, o, adido ao
quadro, João Palmeiro Pinto.

G28
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Adido ao quadro

Capitão, adido ao quadro, do extinto batalhão do caçadores 11.° 12, Rodrigo Faustino, por motivo disciplinar.
Regimento de infantaria n.O 1

Tenente de infantaria,
gues Sota.

adido ao quadro, J OSÓ Rodri-

Regimento de infantaria n.O3

Tenente chefe de música, do extinto regimento do infantaria n.? 4, Artur Ribeiro.
Regimento de infantaria n." 5

Capitão de infantaria,
pes Perdigão.

adido ao quadro, Nicolau Lo-

Regimento de infantaria n.s 6

Comandante, interino, o tenente-coronel de infantaria
no quadro da arma Júlio César Gil Iglósias.
Capitão de infantaria no quadro da arma Francisco
Monteiro Carvalho Lima.
'I'enentos do regimento de infantaria n,o 21 Manuel
Nogueira de Almeida, pelo pedir, e do serviço de administração militar do extinto depósito territorial do material de aquartelamento de Viseu, Artur Gonçalves da
Silveira.
Regimento de infantaria

n.s 14:

'I'enente de infantaria no quadro da arma Manuel Alexandrino do Figueiredo, pelo pedir.
Regimento de infantaria n. o 19

•

Tenentes de infantaria no quadro da arma Armando
Esteves e António da Maia Mendonça, pelo pedirem.
Batalhão de caçadores n.s 6

'I'enonte do extinto batnlhão de caçadores u." 10 Francisco Pinheiro.
Batalhão de caçadores n.s 7

Tenonto do infantaria, adido ao quadro, Querubim Robalo do Matos, pelo pedir.
Batalhão de metralhadoras

n.s 1

Alferes supranutuorário
do regimento de infantaria
n.? 5 José Maria Soares de Melo Rodrigues,

2." Sório

Tenente
Santos.
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Batalhão de ciclistas n.> 1
do quadro da arma de infantaria

António

dos

Batalhão de ciclistas n.>2
de administração
militar do regimento de' infantaria 11.0 16 José Vicente do Paula Jardim.

'I'enents do serviço

Direcção da arma de artilharia
Tonou to do regimento
de artilha ria n. o 3 Júlio César
de Passo" Barbosa Caldas.
Regimento de cavalaria n.· 3

Major do extinto regimento de cavalaria n." lU Francisco Augusto Ribeiro.
Capitães do mesmo extinto regimento Eduardo KnoHi
Júnior,
Joaquim
da Costa Saleiro, Antonino
Raúl da
Mata Gomes Pereira e Eurico de Castro da Graça Zuzarte.
Tenente"
do mesmo extinto regimento António Rodrigues de Almoida,
António da Lapa, Raúl do Nascimento dos Santos Reis e Augusto César da Silva Pereira.
Alfpres do mesmo «xtiato regimento Domingos António
do Oliveira, milicianos Mário Augusto (le Mendonça,
Casimiro José do Abreu, Raúl .J óic» Fuschini, António
Ribeiro do
'filltos, Olomontr- de Assunção
de Matos
Pinto e picador José Marcelino Ramos Toscano.
Regimento de oavalaria n.· 6
Comaudaute,
o tenente-coronel
do extinto regimento
de cavalaria n, o 11 Raúl de Meneses.
Segundo
comandante,
o major do mesmo extinto regimento Augusto Rodrigues Mondes Moreira.
Major do mesmo extinto regimento Francisco Alexandre
Lobo Pimontel.
Capitães do mesmo extinto regimento,
João Leal dos
Santos Caio, José Aristides
Guedes da Silva, João de
Albuquerque,
Isidoro Branco de Oliveira e picador Tcótilo Nunes Pereira.
Tenentes do mesmo extinto regimento J osé Paulo Andorinha,
António Vi ira, ".Jlanuel Guerreiro Mendinho,
Patrocínio
Gonçalves,
Raúl Bnpti 'ta Lúcio da Silva c
miliciano Rodolfo Hugo Nogueira
do Lacerda
Castolo
Branco.
Alferes do iue mo extinto l't'gímento António Albino
Rumos Neto " milicianos J osé Cleto Edmundo Zoghob e
Carlos de Brissac Nove Ferreira.

1)50
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Regimento de oavalarta n.s 9
Major do regimento do cavalaria n.? 6, Manuel Martins.
Capitães
do rogimento de cavalaria n.? 6, Abílio Augusto Ferreira,
Carlos Maria Freire, David dos Santos
e picador Hermínio Gonçalves Carneiro,
Tenentes
do regimento
de cavalaria n." 6, João dos
Santos, Albano dos Santos, Francisco Jardim Grunger,
Álvaro Palmeira da Costa o Lívio Carlos Cruz,
Alferes
do regimento de cavalaria n.? 6 António Al1gusto de Sousa Dias Ribeiro de Carvalho, Arnaldo Dionísio Carneiro
de Sousa e Meneses, João Baptista dos
Santos e milicianos Artur Lopes Maio, Afonso Maria de
Ligório de Oastro, Felisberto
José de Freitas e Alberto
Vítor de Paiva Portugal.
Escola Militar de Aviação
Alferes do infantaria,
adido, Francisco
mento do Morais Pimentol.

Ferreira

Sar-

Quadro dos oficiais do servíco de admíntatração militar
Capitão do serviço do administrução
militar, da 5.a
Iuspecção,
Fernando Vasco da Silva Chíchorro,
1.. oompanhia de administração militar
Alferes do serviço do administração
militar, suprauu·
merário, Jos6 Dias dos Santos Nobre, pelo pedir.

Distrito de recrutamento e reserva n.· 13
do extinto regimento
de infantaria
n." 23
Júlio Teodoro Bettencourt.

Capitão

Carreira de ti ro de Espinho
Exonerado
de sub-director,
o major de infantaria
nardino do Sena Lopes, pelo pedir.

6. o -Ministério

Ber-

da Guerra- Repartiçio do Gabinete

Determina-se
que os oficiais, sargentos o mais pessoal
pertencentes
às unidades do exército e estabelecimentos
militares
existentes em 29 de Junho último que por virtude do disposto no decroto n.? 13:852, da mesma data,
mudaram
do número ou foram transformadas
noutras
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unidades ou estabelecimentos onde continuem, devem ser
considerados corno transferidos em 1 do corrente mês
para essas unidades e estabBlecimentos sem necessidade
de publicação nominal em Ordem do Exército, fazendo-se,
porém, nos respectivos registos de matricula os precisos
averbamentos,
-7. o _

.ili~lério da Gurra -

t.a Jliretçáo Geral- P Repartição

Decluru-se que é Emília Augusta dos Reis e não Ermelinda Augusta. dos Reis, a viúva do tenente chefe de
música referrnadc, Manuel da Glória Reis, a quem por
decreto publicado na Ordem do Exercite n. ° 17, 2. a série, de 31 de Agosto de 1926, foi concedido o subsidio
mensal do M.
8.0

__

Jlinistél;O daGlItrra - P Direcção Gw.I- 2.&Repartição

(l) Declara-se, para os efoitos da determinação do
n.? 6.8 (Ia Ordem do Exército n." 2, La sórie, de 1924,
que os coronéis abaixo mencionados foram aprovados no
mês findo, nas datas que lhes vão, respectivamente, indicadas, nas prO\-3.8 especiais de aptidão para o põsto
unediato :
Corpo do estado maior

Luis Augusto Ferreira

1Iartins, em 12.

Infanta.ria
-Ioão Carlos Craveiro Lopes, em 20.
Ruúl Olímpio BOllventllra Ferraz, em

16.

Artilharia

Eugénio
em

Augusto Almada Castro Bilstein de Meneses,

30.

h) Declara-se que o cnpitito do extinto quadro priva ..
tivo das fórças coloniais Au~usto Afonso, que por decreto
de G de Fevereiro (lo corrento ano, inserto na Ordem do
Exército n." 2, 2.a sério, foi considerado adido por ter
dado ingresso na arma do cavalaria, nos termos do § 2.0
do artigo 2.° do decreto n.? 12:5G0, de 17 de Outubro
de 192ü, deve ser considerado como tendo dado ingresso
na arma de infantaria, por ser oriundo desta arma, contando a antiguidade de alforcs desde 29 de Janeiro de

1016.
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c) Declara se que por decreto de 6 de Março de 192G
passou à situação de reforma o tenente do extinto quadro privativo das colónias José Soares, quo por decreto
de 26 de Março do corrente ano foi colocado na arma do
infantaria,
nos termos do § 2. ° do artigo 2.0 do decreto
n. ° 12:560, de 17 de Outubro de 192G.
d) Declara-se

tos militares
serva,

José

qne foi nomeado director dos monumendo Bussaco, o general, na situação de reRodriguos Lopes de Mendonça e Matos.

e) Declara-se
que continua na mesma situação o tenente de iufantaria, adido, Fruneisco dos Anjos Faustino,
por ter sido requisitado
rara desempenhar
uma comissão do serviço dependente
do Ministério das Colónias na
província
de Moçambique,
nos termos da 1." parte do
artigo 1.0 do decreto do 20 do Novembro de 1~14 e do
artigo 9.° do diploma Iegislutivo colonial n.? 37, de 5 do
Setembro de 1924.

f) Declara-se que os oficiais de infantaria em seguida
mencionados
chegaram à sua altura para entrar no rospecti \'0 q uadro :
Ooronéis anpranumeriirios
: Jorge Frederico Velez Caroço e Raúl Meneses Vieira Coelho j tenente-coronel,
em
disponibilidade,
Jacinto Augusto Xavier de Magulbües ;
majores supranumerários
: José Garcia Marques Godinho,
110 regimento
do infantaria n. ° 2, e Abel Augusto Tôrre::>
na D.a inspecção de infantaria;
e capitães,
disponibilidade: António Alberto Quintão Meireles o Adelino Delduque da Coata, e supranumerário
do extinto rogimento
de infantaria n. o 24 Luís Faria e :Maia Cunha.

em

9) Declara-se que a data da promoção a tenente do capitão de infantaria Mário Nogueira
de 1 do Dezembro
de 1913.
ó

h) Declara-se
quo o «lferos de infantaria,
supranumerário, Francisco
Ferreira
Sarmento de Morais Pimontcl
foi colocado na situação do adido, pola Ordem do Exército n.? 7, 2.a sério, do corrente ano, por se achar prostando serviço na Escola Militar do Aviação.

i) Declara-se
que o tenente do batalhão de cacadores
n.? 4 Manuel Mestre é autorizado
o usar o nome de Manuel da Silva Palma Mestre, devendo os seus documontos passar a SOl' oscriturados
com o referido nome.

2," Série
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j) Doclaru-se
que 6 Caetano Alberto
do Barcelos e
não Carlos Alberto Barcelos o capitão de infantaria em
disponibilidade
a quo se refere a alínea ;r) da d terminação 10.:1 da Ordem do Exército n." 8, 2. n série, do corrente ano.
k) Declara-so qne foram aprovados nas provas especiais para a promoção 110 posto imediato em 1 de Junho
do corrente ano os capitães do artilharia Luis N obro do
Melo, Artur Mendes de Magalhães, Valeriauo
António
de Campos e Sousa, José do Alarcão Velasquos Sarmento e Haúl Ferrão.
l) Declara-se que tendo si.lo agraciado pelo Diário do
Gocêrno de 27 de Junho último, com a medalha. do
prata de filantropia e caridade do Instituto
do Socorros
11 N áufragos,
o capitão do artilharia Alexandre
Augusto
de Faria e Sousa de V usconcelos e Sá, é-lhe permitido
usar as respectivas
insígnias.
m) Declara-se qno o capitão picador, suprannmerário.,
Manuol Fruzão Pereira chegou u sua altura para ontrar
no respectivo
quadro.
II) Declara-se
que 6 ccnsidorudo
ciais milicianos a que se retere o
21 do Abril de 1U17, desde 11
uno, o tenente miliciano do serviço
litar, do extinto grupo do batarias
Manuel Domingos Dias.
-

no quadro

dos ofi-

decreto 11." 3:103, de
de Mnrço do corrente
de adruinistrução
mide artilharia. a cavalo,

o) Declara-se
quo chegou à sua altura para. entrar no
respectivo
quadro o major do serviço de adminiatrução
militar,
em disponibilidade,
José Cardoso
da Silva,
ílcnndo colocado como sub-inspector
interino da 5. n inspecção de administruçi o militar, oude prestava serviço.
p) Declara-se que é Júlio Ferreira da Silva Ah'gria o
verdadeiro
nome do major de artilharia
que pela Ordem
do Erército n.? 9, 2.:1 sério, do corrente ano, foi colocado
no Museu 'Militar o que vai desompnnhar
o cargo do
adjunto
não d sub-director
como consta da referida

Urdem do E.rercito.
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q) Declara-se
q~ deixou de exercer
as funções de
ajudante
de campo do general Alberto Carlos da Silveira em 22 de Abril do corrente ano, data do falecimento do mesmo general, o capitão do quadro da arma
de infantaria Indalecto Herculano o Silva Ramos.
r) Vencimento
qne, nos termos do artigo 15.~ do docreto n." 10:099, de 17 de Setembro de 1924, compete ao
oficial na situação de reserva em seguida mencionado,
ficando por esta forma rectificada a declaração q) da determinação
9.:1 da Ordem do Exército n.? 8, 2.:1 série, do
corrente ano:
Capitão
de reserva,

José

Fernandes,

616M5,

sendo:
pensão
lei n. ° 1:332,
113650; 50 por cento do invalidez, 1861580 e 10 por
cento sõbre o total, 5GtSOJ; do vencimento
total, 90,500
são pelo Ministério das Colónias e 526$45 pelo Ministério da Guerra.

~36;$46; lei n. ° 888, 23665;

8) Vencimentos
que nos termos da lei n.? 1:668, de
9 de Setembro
de 1924, competem aos oficiais em soguida mencionados,
transferidos
para a sítuação de 1'0serva:
Poja Ordem do Exército
rente ano:

n. ° 9, 2.a sórie, do cor-

Tonente-coronel
veterinário
Armando Augusto Chaves
de Lemos, 29M98, sendo: pensão de roserva, 231573;
loi H.O 888, 23~17 o lei n," 1:33:3, 37608.
Coronel
de infantaria
Gonçalo
Pereira Pimenta de
Castro, 4G9tS17, sondo: pensão de reserva, 31268-1-;0,14
por cento, 27 tH5 ; loi n. ° 888, 33/)99; lei n. ° 1:332, 956 19 ;
<lo vencimento total, 100tS53 são pelo Ministério das Colónias, sendo Timor a última colóuia cm que serviu e
368t$64 pelo Ministério da Guerra. Tem dois aumentos
do 10 por cento sõbro o sôldo,
Pela presento

Ordem do Exército:

Capitão de infantaria
José Augusto Moreira Gomes
Ribeiro, 303j13, sondo pensão de reserva, 201t$09; 0.14
por cento, 18;558; loí n." 888, 21r$96; lei n.? 1:332,

:l." Série
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61t$50; do vencimento total, 72610 são pelo Minietério
das Colónias, sondo Moçambique a última colónia em
que serviu e 231603 pelo Ministério da Guerra. Tem dois
aumentos de 10 por cento sõbre o sõldo.
Capitão do infantaria Fortunato Pires, 380i598, sendo:
pensão de reserva, 206a25; 0,14 por cento, 34a88; lei
n." 888, 24~1l; lei n." 1:332, llM74; do vencimento
total, 12M50 são pelo Ministério das Colónias, sendo
Moçambique a última colónia em quo serviu e 255i548
pelo Ministério da Guerra. Tom um aumento do 10 por
cento sôbre o sôldo.
t) Rectificados se publicam os vencimentos a quo têm
direito, nos tormos ela lei n." 1:G68, de 9 de Sotembro
de 1924, os oficiais na situação de reserva em seguida
mencionados, pela aplicação do decreto n." 11:374, de 22
de Dezembro de 1925, e em substitutção
dos que lhes
foram arbitrados:
Pela Ordem
ano:

do Eixéreito

n." 1, 2. li série, do corronte

Capitão de infantaria Roberto de Figueiredo, 290t$28,
sendo: pensão de reserva, 184:508; 0,14 por cento,
20:SH5; lei n." 888, 20t$44; lei n.? 1:332, 6M41; do vencimento total, 90674 são pelo Ministério das Colónias e
199t$õJ pelo Mínístério da Guerra.
Pela 01'de1lL do Exército
ano:

n. ° 2, 2.'~ série, do corrente

Capitão de infantaria Alexandrino Jcsé de Macedo,
sendo: pensão de reserva, 1GM36; 0,14 por
cento, 2 93; lei n.? 888, 16M2; lei n.? 1:332,191571.

200M2,

9.O-Ministério

da Guerra - P Direcção Gcral- L a Repartição

Tendo sido agraciado por Sua Majestade o Rei dos
Belgas com a comenda da Ordem da Corõa o coronel
do corpo do estado maior Eduardo Augusto Marques
é-lho permitido, cm conformidade com as disposições do
regulamento das Ordens )lilitaros Portuguesas, acoitar
aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
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Mini~lérlO da Guerra - 3.a Direcção Geral- 8.a Repartição

a) Declara-se que o major de infantaria com o curso
do estado maior, Alfredo Ernesto da Cunha, que pela
presente Ordem do Erérctto, deu ingresso no corpo do
estado maior, ocupa na respectiva escala o lugar imediatamente à esquerda do tenente-coronel do mesmo
corpo, Carminé Ribeiro de :\1e10 Nobre.
b) Declara-se qne o capitão de infantaria com o curso
do estado maior Reinaldo Vale de Andrade, que pela
presente Ordem do Exército deu ingresso no quadro dos
capitães do serviço do estado maior, ocupa na respectiva
escala o lugar imediatamente à esquerda do capitão do
mesmo quadro António José Adriano Rodrigues.
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Obituário
1927
Março
.lunho
»
»

3-Coronel
na situação de reserva l"ilipe Augusto
Vieira da Fonseca.
24- Capitão do regimento de infantaria
n.? .J, Eugénio Germano Alfarra Cruz.
29 - Capi tão picador Francisco António Coelho.
30-Major
na situação de reserva José Alexandre
Martins Mourão.

Abílio Augusto Valdês de Passos e Sousa.
Está conforme.

o Ajudante

General,

2." Série
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Reserva
Capitães de infantaria,
no quadro da arma, José Augusto Moreira Gomes Ribeiro o do regimento de infantaria n. ° 8, Fortunato
Pires, por terem sido julgados
incapazes do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção.

Minislério da Guerra -

a.a

Direcção Geral- 5.a Reparlição

Providos definitivamente
nos cargos de professoros
da
Escola Militar, e nas cadeiras que adiante lhes são designadas, nos termos do preceituado no § 1.0 do artigo ]8.0
da Organização
da mesma Escola, aprovada por decreto
n." 12:704, de 25 de Outubro de Hl2G, alterado pelo
decreto n.? 13:G57, de 23 de Maio do corrente ano, os
seguintes oficiais:
3.11 cadeira - Coronel do corpo do estado maior IIenrique Satiro Lopes Pires :\fonteiro.
4.3 cadeira-Coronel
do corpo do estado maior António Mário do Figueiredo
Campos.
T." cadeil':1.- Coronel do corpo do estado maior José
Augusto Lobato Guerrn.
12.a cadeiraCoronel do corpo do estado maior António 'Maria de Freitas Soares.
13.3 cadeira - Coronel de engenharia Hui Viterbo Fragoso Ribeiro.
15.1.1 cadeira-Coronel
do corpo do estado maior Júlio
Ernesto do Morais Sarmento.
lG.1.I cn,deiru-Coronel
do corpo do estudo maior Vitorino Henriques
Godinho.
18. a cadoira _ Coronel de engenharia
Manuel Gonçalves da Silveira Azevedo o Õastro.
20.;l cadeira - Coronel de artilharia Frederico António Forreira
de Sirnas.
2~. 1.1cadoira _ Coronel de engenharia António Alfredo
de Magallião» Correia.
24. a cadeira _ Coronel de engenharia
Pedro Fava Ribeiro de Almeida.
2G.a cadoira
Coronel do ongcnbaria
Francisco
da
Cunha R(I~o Ch3'·('I<.
28.1.1cadeira _ Coronel do engenharia Ilorculauo J orgo
Galhardo.
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Providos definitivamente nos cargos de professores da
Escola Militar, e nas cadeiras que adiante lhes são designadas, nos termos do preceituado no artigo 34.0 da
Organização da mesma Escola, aprovada por decreto
n." 12:704, do 25 de Outubro de 1926, alterado pelo decreto n. o 13:657, do 23 de Maio do corrente ano, os seguintes oficiais:
1.a cadeira - Major de engenharia Teófilo de Sousa
Leal de Faria.
2. a cadeira - Major de infantaria Fernando Pais Teles
de Utra Machado.
5. a cadeira - Tenente-coronel de artilharia Camilo
Amândio da Silva Sena.
6.& cadeira- Major de artilharia Eduardo da Costa
Ferreira.
8. a cadeira - Tenente-coronel do corpo do ostado maior
Liborato Damião Ribeiro Pinto.
9. a cadeira - Major do serviço de administração militar Manuel da Costa Dias.
10. cudoiru - Tononte-coronol
do serviço de ao ministração militar Vitorino Máximo de' Carvalho Guimarães.
11.11 cadeira - Tenente-coronel do serviço do administrnção militar Luís Pereira Loureiro,
14. a cadoira - Major do artilharia J osé Augus to de
Boja Neves.
17. a cadeira'I'enonte-coronel do engenharia Carlos
de Barros Soares Branco.
10.& cadoira- 'I'ononto-coronol
de ongonharia Arnaldo
Cardoso Ressano Garcia,
21 a cadoiru - Major do artilharia Mário da Silveira
Guerra Freire Temudo.
23.a cadl'ira- Tenonto-coroncl
do ongenharia Artur
Albl'rto Meireles do CaITlJl()~l leuriquos.
:.?5.' cudoira - 'I'enonte-coronel do engenharia J aime
Eduardo dos Snntos Paiva.
27.11 cadoirn -1fnjor
de engenharia Jos6 Cabral C1\1doira do Amaral.
29. li cadeira - Capitão-tenente
Alfredo Botelho de
Sonsa.
.
130.11 cadeira
Tcncnto-coronol
módico 1bnuel Rosado
II

Fornandos

Gião ,

2.& Série
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3.° - Por decretos de 9 do corrente mês:
linislério da Gnerra- t.a Direcção Geral- 2. a Repartiçlo
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 H. 1:039. do 28 de Agosto de 1920,
a contar das datas que lhes vão designadas,
aos oficiais
de cavalaria em seguida mencionados:
Capitão José Júlio de Andrade,
na Companhia
do
Niassa, desde 1 de Novembro de 1925 e tenente António
Serra de Almeida, no regimento de cavalaria n." 5. desde
6 de Maio do mesmo ano, ficando nula e de nenhum
efeito a parte do decreto do 20 de Agosto de 1925 que
lhe concedeu as mesmas vantagens desde 11 de Junho do
mesmo ano, por terem completado
o tempo de serviço
efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento
de 10 por cento sobre o soldo.
Ú

Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo lLO do decreto n ," [):;)70, de 10 de Maio de 1919,
modificado pelu lei n .? 1:{);~~1,d\1 :!H de Agosto <ln 1920,
a coutar de 1B do Julho de 102H, ao tenente do artilharia, adido, em tier\'i,o na arma de aeronúutica, Eugénio
Pvquito Cu}(l<,irn Pires, por ter completado
o tempo de
servieo efectivo como ofi('ial nocess.irio para o primeiro
aumento do 10 por cento sõbre o soldo.
Concedida
as vautagons
de que trata o § único do
artigo G.o do decreto n." ;):;)70, do 10 de ~Iaio do 1019,
modificado pr-la lei n.? 1:0:3\1, do 28 do Agosto do 1920,
a contar de () do Maio dI' 192f), ao tenente do serviço
do admiuistração
militar, ~ralll1('1 Josó de Mendonça Peroiru, adido, no :\finistério das Colónias, por tor completado o tempo de serviço efectivo COIPO oficial necessário
para o primeiro aumento do 10 por conto sõbro o sôldo,
ficando por esta forma redificado
o decreto de {) de
Março do corrente ano que lho concedeu as referidas
vantagens.
Ingressa
nu (1'111<11'0 do corpo do estado maior, desde
13 (lt~ ~(Itt mhro d l!):.!ô, IIOS t irmo: da alllH'tL li) do artigo 25.0 do decreto do :![) do Maio d" HH1, fieaudo inscrito no do. sua, arma. n08 termos do § j.o do artigo !:H.Q
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do mesmo decreto, alterados pela lei D. o 798, de 31 de
Agosto de 1917, o major de infantaria,
com o curso do
estado maior, Alfredo Ernesto da Cunha.
Ingressa no quadro dos capitães do serviço do estado
maior desde 4 do Outubro do 1926, DO:; termos do artigo 24.0 do decreto de 25 de Maio de 1911, modificado
pela lei n. o 79R, de :31 do Agosto de 1917, o capitão de
infantaria,
com o curso do estado maior, Reinaldo Valo
do Andrade,
ficando supranumerário
no quadro da sua
arma nos termos do § 3. o do artigo 28. o do mesmo decreto o lei.
Nula o ele nenhum efeito a parto do decreto de 11 ele
Junho do corrente ano que colocou na situacão de adidos, no Ministório do Intorior,
os oficiais ao diante nomeados:
Capitães:
do regimento
de infantaria
n. o 3 Ernesto
Sardinha e do extinto batalhão de caçadores n. o lO, adido
ao quadro, Josó Augusto da Cruz.
Tonentes:
do rogiinouto
do infantaria
n.? 8 Daniel
Rodolfo
de Carvalho
Braga;
do rogimonto
(te infantaria n." 16 António Manuel Baptista;
do extinto regimento de infantaria
n." 23, suprnnumorárío,
GaRtão ele
Melo Furtado;
do batalhão de caçadores n. o 4 J osó da
Encarnação
Alves de Sousa e do extinto batalhão do caçadores D. o 10, adido t1,O quadro, André Dias da Silva.
Negado provimento
ao recurso interposto
perante o
Conselho
do Recursos polo aspirante a oficial Joaquim
José Amaro, do extinto regimento
de cavalaria n." 10,
actualmente no regimento
do cavalaria
n.? 3, por ter
sido contra as disposições legais.
Abatido ao serviço do exército o tenente do engonharia António Pires do Carvalho .T únior, por tor complotudo em 18 de Fevereiro
do corrente ano o tempo de
ausência necessário para constituir deserção.
Sepnrado
do serviço do exército o major do serviço
do administração
militar Fernando Pedro Aflalo de Ühelmicki, por so achar incurso na nlínoa c) do u." 2.0 do
artigo 149.0 do regulamento
de disciplina militar.
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lIinistério da Guerra _1.& Direcção Geral- P Reparhção
Coronel,
supranumerário,
taria do quadro da arma,
José Joaquim Canhão.

o tf'nente-coronE\1 de infanchefe da mesma Repartição,

Supremo Tribunal Militar
Vogal,
exonerado

o general Bernardo de Faria e Silva,
de director da arma do artilharia.

fícando

Regimento de oavalaria n.O 9
Tenente

de cavalaria

Manuel

de Assunção

Figuoi-

rcdo, que do regresso do Ministério do Interior se apresentou om 1 do corrente mês, por ter doixado do prestar
serviço na guarda nacional republicana, preenchendo
vacatura

no respectivo

quadro.

Quadro especial dos ofioiais veterinários milioianos
Capitão veterinário
miliciano Alfredo de Almeida Forrcira (1 Sousa, que de regresso do Ministério do Interior
se apresentou
em 1 do corrente mês.
Adido
Major <10 infuntnria, no quadro de comissões, António
Correia da Silva Carvalho, por ter sido requisitado
para
desompcnhar
uma comissfi.o de serviço dependente
do
Ministério das Finunçns, na Guarda Fiscal.
Adido uo quadro
Alferes de iufautaria,
adido, Jacques Serra Fonseca,
que de regresso do :\Iinistório das Colónias se apresentou
em 7
corrente mês.

ao

Innotividade
Uapitâo do batnlhão
(lo cac::ulot'os li." n, Matcns de
Sousa Fino, por tOI' sido julga~lo inCfLp~?; do serviço
tomporàriamente
pela junta hospttalar
de tuspcecão.
Reserva
Coronel do oxtinto depósito do regimento de infantaria
n." 13, Ahd :'Ilarinho Falcão,
por tor sido jltlga(lo incapaz do serviço aetivo pela junta hospitalar do inspecção.
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linislério da Guerra - t. a nirecção Geral- 4. a Reparliçá9
Condecorados com a medalha militar de prata da classe
de valo-r militar, com palma, por se acharom ao abrigo
do § 2.° do artigo 3.° do regulamento para a conces so
da medalha militar de 28 de Setembro de 1917, alterado
pelos decretos n.0 6:093, de 11 de Setembro de 1919,
e n. o 12:081, de 9 de Agosto do 1026, o major miliciano
do quadro de reserva Alrniro José Pereira de Vasconcelos e o tenente do batalhão de metralhadoras n. o 3
Jorgo Martins Nogueira Soares.
8

Condecorado com a medalha militar de prata da
classe ele bons serviços, com palma, por se achar ao
abrigo da alínea C) do § 2.° do artigo 8.° e n.? 3.° eloar
tigo 13.0 do regulamento para ti, concessão da medalha
militar, de 28 de Setembro de 1917, altorado pelos decrotos n.O 6:093, ele 11 do Setembro do 1919, e 12:081,
do 9 do Agosto de 1926, o capitão do infantaria Domingos José Santos de Lemos,
S

Condecorado com It medalha militar de cobro da classe
de bons serviço!', com palma, por se achar ao abrigo da
alínea b) do § 3.° do artigo 8.° o do n.? 3.° do artigo 13.°
do rcgulamonto para a concessão da medalha militar,
do 28 do Setembro de 19li, alterado pelos decretos
n.:" 6:093, de 11 de Setembro de 1911, o 12:081, de 9 de
Agosto do 1926, o primeiro sargento n.? 588 da compauhia de tropas do aviação, João Pereira Correia.
Condecorado com o grau de cavaleiro da Ordem Mi·
litar do Cristo, por se achar ao abrigo do artigo 21.0
do decreto n. ° 11 :012, de 30 de Julho de 1925, oca.
pitão do serviço de administração militar António ÁlVaro dos Santos Pereira.
Uinislério da Guerra - 3. a Direc~ão Gcral- 5. II R~parli\âo
Exonerados <los cargos ele professores da Escola Militar das cadeiras que adiante lhes são designadas, DOS
termos do .preceituado no artigo 18.0 da Organização da
mesma JDscoln, aprovada por decreto n.? 12.704, de 25
de Outubro de 1U2Ü, alterado pelo decreto D.O 1:3:057,
de 23 de Maio do corrente ano, os scguiutos oficiais :
3. a cadeira - Coronel do corpo do estado maior Henriqueêatiro Lopes Pires Monteiro.
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4.:1 cadeira - Coronel do corpo do estado maior António Mário de Figueiredo
Campos.
7. a cadeira - Coronel do corpo do estado maior José
Augusto Lobato Guerra .
. 1.2.II ca~eira - Coronol do corpo do estado maior Antomo Maria de Freitas Soares.
13. a cadeira - Coronel de engenharia Rui Viterbo Fragoso Ribeiro.
15.11 cadeira - Coronel do corpo do estado maior Júlio
Ernesto do Morais Sarmento.
lG.1I cadeira - Coronel do corpo do estado maior Vitorino Heuriquos Godinho.
18. II cadeira - Coronel de engenharia Manuel Gonçalvos da Silveira Azevedo e Castro.
20.° cadeira-Coronel
de artilharia
Frederico
António Ferreira de Simas.
22.11 cadeiraCoronel de engenharia
António Alfredo
de Magalhães Correia.
24.a cadeira - Coronel de engenharia
Pedro Fava Ribeiro de Almeida.
2G. II cadeira - Coronel de engenharia
Francisco
da
Cunha ROgo Chaves.
28. a cadeira - Coronol tie engenharia Herculano Jorge
Galhardo.
Exonerado

elo professor provisório da 17. n cadeira da
nos tormos (lo precoituudo no artigo 18."
da Organizução
da mesma Escola, aprovnda por decreto
n." l:.?:70.j., de 2;) de Outubro de HUG, alterado pelo de
creto n. o 1;~:(\57, dp 23 de Maio do corrente ano, o coronol de artilharia
João Augusto Crispiniano
Soares.

Esco!!l Militar,

4.0-Portarias

Por portaria de 2 do corrente mês:
lIinistério da Guerra-P

DirecçlíoGeral- 3.a Rrparti~ão

Admitido no A. iJo do Tnválidos :\Iilitnr0!'! da Princesa
D. ~Inria Bonedita o ~oltlado João Luís Pinheiro, n.? ~9G
dn 4.1l. companhia do réfol'mados, por lbo nprovcitar o
disposto na ~.' part
do n.? 4.° do artigo 6.° do respeotivo regulamento.
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Por portarias de 5 do corrente mês:
Ministério da Guerra - Repartição ~o Gahinrte
Tendo sido exonerado,
a seu pedido, de director da
arma do aeronáutica
o general Luís Manuel Agostinho
Domingues:
manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra,
louvar o referido oficial pela
proficiência
e dedicação com que so houve no desempenho desta missão de serviço, demonstrando
11:; suas qualidades de oficial criterioso o ponderado.

Tendo em justa consideração
os serviços prestados
quando comandante
da 3." região militar pelo coronel de
infantaria
Gonçalo Pereira Pimenta do Castro: manda o
Governo
da República
Portuguesa,
pelo Ministro
da
Guerra,
louvar o referido oficial pela energia, dedicação, lealdado o patriotismo de que deu provas no referido
comando, afirmando mais uma voz as suas qualidades de
inteligência e de direcção, a par de um são critério no desempenho daquela missão.

Por portarias de 12 do corrente mês:
lIinistério da Guerra - Repartição do Gahinete
Louvado o tenente módico miliciano António Augusto
da Silva Martins,
pela forma brilhante como representou o nosso País no XXI Concurso Intoruacional do Tiro,
que õsto ano se realizou em Roma, onde, ao lado dos
melhores atiradores
de todo o mundo, alcançou honrosas
classificações
q uc mais uma vez rovclam a muita persistência e trabalho ompregadoe
por aquolo oficial lia oxocução dos treinos, a par do lima grantil' vontade em Ror
útil ao seu País, que assim, pelo seu osfôrço, procura engrandecer.
Tendo sido exonerado
do cargo de director da arma
de artilharia,
a fim do ser nomeado pura outra comissão
de serviço, o general Bernardo do Faria o Silva, manda
o' Govêrno da República
Portuguosa,
pelo Ministro da
Guerra,
louvar o referido oficial, pela. alta competência

E
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Publica-se ao exército o seguinte:

1.o -

Decretes

Mini tério da Guerra - t.a Direcção Geral- L a Repartição
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° 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 nos termos da lei n. o 1:817, de 12
de Agosto de Hl25, e decreto n. o 13:872, de 1 do corrente mês, se pague o subsídio mensal de 6If, a D. Virgínia da Conceição Resendos Câmara, viúva do tenente
chefe de música Quilltiliano da Camara ; D. Augusta
Teixeira Pinto e D. Cesaltina Teixeira Pinto, órfãs do
tenente reformado Júlio Augusto Teixeira Pinto; D. Maria Emília da Conceição, viúva do capitão do quadro
de reserva, Francisco Gomes de Almeida. e a D. Amélia
da Conceição Proença,
órfã do major reformado José
Maria Proença,
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e
faça executar. Paços do Gov~rno da República, 16
de Julho do 1927.-A.·TÓ:UO
OSCAR DE FRAGOSO CAR}tO~A-.Abilio AII[JulJto Valdês de Passos e Souea.
Usando da faculdade que me confere o n. o 2. o do artigo 2.° do decreto n.? 12:7-10, de 26 do Novembro de
1926, sob proposta do Ministro da Guerra, hei por bem

.
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~ 'S.
decretar que nos termos da lei n. o 1:817, de 12 de Agosto
de 1925 e decreto n.? 13:872, de 1 do corrente mês,
se pague o subsídio mensal de 6{$ a D. Maria Cláudia
de Queiroz Almeida e Castro Mesquita, viúva do general reformado Luís Pinto de Mesquita Carvalho; D.
Maria Joaquina de Carvalho Viana Gouveia e Oliveira,
viúva do capitão reformado Joaquim Augusto de Oliveira; D. Isabel de Sá Annaya Cardoso o D. Judith de Sá
Annaya Cardoso, viúva o órfã do capitão veterinário do
quadro de reserva João Paulo Cardoso, e a D. Maria
Clementina de Lencastre Côrte Real e D. Maria do Patrocínio Côrte Real Correia de Almeida, 'viúva e órfã do
general reformado Januário Correia de Almeida.
o Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 23 de Julho
de 1927.-ANTÓNIO
ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA.Abilio Augusto Valdêe de Passos e Sousa.

2.

°- Por decretos

dti i6 do mês findo:

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 n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
correspondentes a dois aumentos de 10 por cento sobre
o sóldo, o primeiro desde 1 de Julho de 1920 até 30 de
Novembro de 1923 e o segundo desde 1 de Dezembro
de 1923, ao coronel de engenharia, graduado, Pedro
José da Cunha, por ter completado o tempo de serviço
efectivo como oficial, desde que foi promovido a tenente,
necessário para o primeiro e segundo aumentos de 10
por cento sobre o soldo.
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, dn 28 de Agosto de 1920,
a contar de 13 de Julho do ano findo, ao tenente do
batalhão de caçadores n, ° 9 do serviço da administração
militar Augusto Leonardo Neves, por ter completado o
tempo de serviço efectivo como oficial necessário para o
primeiro aumento de 10 por cento sobro o sõldo.
Nula e de nenhum efeito a parte do decreto do 18 do
Setembro de 1926 que passou à situação de adido, nos
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termos do § 2.° do artigo 4.° do decreto n.? 12:162, de
21 de Agosto do ano findo, o tenente de artilharia José
Maria da Silva Guedes, por na mencionada. data aquele
oficial não ser especializado no serviço da arma de aeronáutica.
Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 11 de
Junho último que passou à. situação de adido o tenente
do serviço de administracão militar, do conselho administrativo dns 3.a e 4.& Direcções Gerais do Ministério
da Guerra, Artur Rodrigues de Matos.
Rejeitado o recurso interposto perante o Conselho do
Recursos pelo tenente do quadro auxiliar dos serviços
de artilharia, actualmente capitão, Joaquim Ferreira
dos Reis, por o ter sido fora do prazo legal.
Rejeitados os recursos interpostos perante o Conselho
de Recursos pelo tenente de artilharia Manuel Gomes
Duarte Pereira Coentro e pelo aspirante a oficial de infantaria Augusto Vieira, por serem manifestamente ilegais.
Rejeitados os recursos interpostos perante o Conselho
de Recursos pelos oficiais de artilharia abaixo mencionados, per s rem manifestnmente ilegais:
Capitãos : Augusto Luciano Alves, António Cald('im
Pinto Rcbocho, Gaspar de Freitas Pacheco, Roberto de
Matos e Manuel de Beires Junqueira.
'I'enentes : Manuel Gomes Duarte Pereira Coentro,
César Pinto Cortês, Aureliano Soares Gomes e João
António de Saldanha Oliveira e Sousa.
Alferes: Carlos Luciano Alves de Sousa e Joaquim
Pereira Monteiro de :\Iacodo.
Rejeitado o reClUSOinterposto perante o Conselho do
Recursos pelo tenente miliciano de artilharia António
de Matos Ribeiro por ter sido interposto contra os preceitos legais.
Negado provimento no recurso interposto perante o
onselho de Recursos pelo alferes reformado, com a
patente de t nente, .A.lexnndro de Oliveira, por julgar
bem aplicada a lei.
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Demitido do serviço do exército o tenente miliciano do
extinto batalhão do caçadores n.? 12 Joaquim ZucheUi
Pinto Tavares, nos termos do artigo 40.° do Código de
Justiça Militar.
lIinislério da Guerra - 3. a Direcção Geral- ~. a Reparliçã6

Major, o capitão de artilharia com o curso do estado
maior Francisco António Pereira dos Santos, contando a
antiguidade, para tOGOSos efeitos, desde 30 de Sotembro de 1926.
Regimento de sapadores mineiros

Tenente miliciano do pioneiros de reserva, o tenente
miliciano do pioneiros Augusto da Silva Reis, nos termos da alínea b) do artigo 2.° da lei n.? 743, de 24 de
Julho de 1917.
Alft'res miliciano de pioneiros de reserva, o alferes miliciano de pioneiros José da Silva Melo, nos termos da
alínea b) do artigo 2.° da lei n." 743, de 24 de Julho de 1917.
Regimento de sapadores

de caminhos de ferro

Tenentes milicianos de caminhos de ferro de reserva,
os tenentes milicianos de caminhos de ferro João dos Santos Salvador Viegas, Alberto Augusto Pinto Vieira ti Arnaldo Cordeiro Crêspo, todos nos termos da alínea b) (10
artigo 2.° da lei n." 743, do 24 de Julho de 1917.
Batalhão de pontoneiros

Capitão miliciano de pioneiros de reserva, o capitão
miliciano de pioneiros Luis Augusto do Sousa Brito, nos
termos da alínea b) do artigo 2.° da lei n.? 743, de 24 de
Julho de 1917.
Tenente miliciano de pioneiros de reserva, o tenente
miliciano de pioneiros Armando José Estllvão da Silva,
nos termos da alínea b) do artigo 2.° da lei n." 743, de
24 de Julho de 1917.
Alferes miliciano do pionoiros de reserva, o alferes miliciano do pioneiros Marco da Silva Noronha, nos termos
da alínea b) do artigo 2.° da lei n,? 743, do 24 de Julho
de 1917.
Brigada n. o 1 de caminhos de ferro

Tenente miliciano do pionoíros do reserva, o tenente
miliciano de pioneiros José do Jesus Pires, nos termos
da alínea b) do artigo 2.° da lei n.? 743, de 24 do Julho
de 1917.
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Tenente miliciano de caminhos de forro de reserva, o
tenente miliciano de caminhos de ferro Joaquim Pedro
Ferreira Júnior, nos termos da alínea u) do artigo 2.0
da lei n. o 743, de 24 de Julho de 1917.
Brigada

n.O 2 de caminhos

de ferro

. ~lferes miliciano de pioneiros de 1eserva, o alferes miliciano de pioneiros Manuel Gonçalves Malhado J únior,
nos termos da alínea u) do artigo 2.0 da lei n.? 743, de 24 de
Julho de 1917.
Arsenal

do Exéroito

Major, o capitão de artilharia, do quadro de comissões,
Manuel Caldeira Caiola Bastos, contando a antiguidade
para todos os efeitos, desde 30 de Setembro de 1926.
Colégio Militar

. Major, o capitão de artilharia, no quadro de comissões,
Alvaro da Salvação Barroto, contando a antiguidade
de posto e para efeitos de vencimentos, respectivamente,
desde 30 de Setembro e 20 de Novembro do 1926.
Adidos

Major, o capitão de artilharia, adido em serviço no
Mini 'tório do Comércio e Comunicações, Adelino Pais
Clemente, contando a antiguidade de posto e para efeitos de vencimentos, respectivamente, desde 30 de Setembro e 20 de Novembro do Hl26.
Tenente miliciano do regimento de infantaria n , o 2,
João Vieira Remoxido, nos termos do n." 2.° do artigo 4.°
do decreto n.? 12:162 de 21 de Agosto de 1926, por se
achar prestando serviço na companhia de aerostação de
observação.
Alferrs do regimento de artilharia ligeira n.? 1, António Leite Pais de Faria, por lhe ter sido concedida
licença ilimitada.
Adidos ao quadro

Capitães de infantaria, adidos, Inácio Chumbo e Higino Augusto Nunes Godinho e os tenentes de infantaria,
adidos, António Pereira Galante e António Manuel Ribeiro, que de 1'O"'1'r8'o do Ministério das Colónias se
aprcsentaram : os °dois primeiros, respectivamente, em 11
e 12 e os restantes cm 14 do corrente mês.
Disponibilidade

Capitão de infantaria, adido, José Ribeiro Barbosa,
que de regres o do Ministério do Interior, se apresentou
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em 30 do Junho do corrente ano, por ter deixado de
prestar serviço na guarda nacional republicana.
Reforma.

Coronéis na situação de reserva, José Duarte Carlos
Pereira Pinto e António Pereira de Albuquerque por terem atingido o limite de idade nos termos do n.? 2.° do.
artigo 3.° do decreto de 25 de Maio de 1911.

Ministério da Guerra-3.a

Direcção Geral- 3.a Repartição

Tenente-coronel, o major do corpo do estado maior,
Joaquim Eduardo Martins da Costa Soares, nos termos
do artigo 28.° do decreto de 25 de Maio de 1911, modificado pela lei n,o 798 de 31 de Agosto de 1917, contando a antiguidade desde 16 de Abril de 1921.
8.' RepartiQão

Ingressa no corpo do estado maior, nos termos da
alínea b) do artigo 25.0 do decreto com fôrça de lei de
25 de Maio de 1911, modificado pela lei n." 798 de 31
de Agosto de 1917, o major de cavalaria com o curso do
estado maior, Joaquim Eduardo Martins da Costa Soares, ficando inscrito no quadro da sua arma DOS termos
do § 2.0 do artigo 28.0 do mesmo decreto e lei.
3.' Região militar

Tenente-coronel, o major do corpo do estado maior;
sub-chefe do estado maior, Alfredo Ernesto da Cunha,
nos termos do artigo 28.0 do decreto com fôrça de lei
de 25 de Maio de 1911, modificado pela lei n.? 798 d~
31 de Agosto de 1917, contando a antiguidade desde 23de Maio de 1925.

3. o - Por decretos de 23 do mês findo:
lIinislério da Guerra - f.& Direcção Geral- 2.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, aos tenentes da aeronáutica
Frederico da Conceição Costa e Fernando Carvalho.

2.' Série

ORDEM DO EX:gRClTO N.o 11

545

~ártaro, por terem completado o tempo de serviço efectivo, como oficial, necessário para o primeiro aumento
de 10 por cento sóbre o sôÍdo .
. 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 indicadas, aos oficiais do
serviço de administração militar em seguida mencionados:
Coronel João Baptista Valente da Costa, desde 1 do
corrente mês, e tenente Frutuoso Veiga da Silva Gomes,
da 2.& companhia de administração militar, desde 13 de
Julho do ano findo, por terem completado o tempo de
serviço efectivo, como oficial, necessário para o primeiro
aumento de 10 por cento sõbre o sóldo.
Rejeitado o recurso interposto perante o Conselho de
Recursos pelo capitão de engenharia, António Maria
Neves de Carvalho,' por ter sido apresentado fora do
prazo legal.
Rejeitado o recurso interposto perante o Oonselho de
Recursos pelo capitão do serviço de administração militar António Pires, por ser manifestamente ilegal.
Extinto o processo de recurso interposto perante o
Conselho de Recursos pelo tenente-coronel de engenharia
Artur Rocha Sehiappa Monteiro de Carvalho, em harmonia com o disposto no artigo 39.° do regulamento do
Conselho Superior de Promoções.
4.' regllo mUltar
Direcção do Serviço de propriedades e Obras Militares

Major, o capitão de engenharia Eduardo Rodrigues
de Carvalho, contando a antiguidade desde 8 do corrente
mês.
Quadro auxiliar dos serviços de artilharia.

Cepitães, adidos ao quadro, os tenentes, adidos ao quadro, Alberto Soares, Ãlvaro de Matos e Manuel Rodrigues Ferreira, contando todos a antiguidade desde 30
de Setembro de 1926.
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3." oompanhia de sande

Alferes, supranumerário, do quadro auxiliar do serviço de, saúde, o aspirante a oficial do mesmo quadro,
Manuel Francisco de Miranda, nos termos dos artigos
11.° da lei de 31 de Agosto de 1915 e 2.° da lei n.? 1:856,
de 30 de Março de 1926, contando a antiguidado desde
20 de Abril de 1926, e para efeitos de vencimontos desde
20 do corrente mês.
Disponibilida.de

Coronel de infantaria, adido, José Cândido de Assis e
Almeida Matos, e os capitães de infantaria, adidos, João
da Encarnação Maçãs Fernandes e Joaquim António
Costa, que se apresentaram, respectivamente de licença
ilimitada, de regresso do Ministério das Colónias e do
Ministério do Interior, da guarda nacional republicana,
em 18, 15 e 21 do corrente mês.
Adidos

Major do serviço de administração militar, da 5. a Repartição da 2." Direcção Geral do Ministério da Guerra,
João Sebastião Ramos, por ter sido requisitado para
prestar serviço na guarda nacional republicana.
Capitães: do batalhão de pontoneiros Manuel Augusto
Gomes, e miliciano do quadro especial do serviço de
administração militar, do batalhão de caçadores n." 5,
Leonel de Lima Barreto Xardonó, por terem sido requisitados, respectivamente, para uma comissão de serviço dependente do Ministério do Comércio e Comunicações, e para prestar serviço na guarda nacional republicana.
Adidos ao quadro

Tenentes de infantaria, adidos, António Manuel Ribeiro, Francisco Lino da Silva, Patrício de Sousa e Alexandre Gomes e o alferes de infantaria, adido, Augusto
Carlos Pinheiro, que de regresso do Ministério das Colónias se apresentaram o primeiro em 14, o segundo e
terceiro em 1;) e o quarto em lG do corrente mês, e o
último do Ministério das Finanças, da guarda fiscal, em
21 de Março, do corrente ano.
Tenente miliciano do serviço de administraeão militar,
Manuel Domingos Dias, inscrito na escala dos sargentos
ajudantes e primeiros sargentos da arma de infantaria,
considerado adido ao quadro respectivo nos termos do
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artigo LOdo decreto n. o 13:020, de 16 de Dezembro da
1926, contando a antiguidade do põsto de alferes desde
15 de Novembro de 1922.
Quadro espeoial a que se refere o artigo 5.· do deoreto
n.· 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Capitão, miliciano do quadro especial, de infantaria, o
tenente miliciano do mesmo quadro, Arnaldo Armindo
Martins, nos termos dos artigos 429.0 e 433.0 do decreto de 25 de Maio de 1911, contando a antiguidade,
para todos os efeitos, desde 30 de Setembro de 1926.
Reserva

Major do regimento de infantaria n.? 11, Augusto Carlos Cabral da Silva Rosa, 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.
Ministério da Gllerra- t.a Direcção Geral- P Repartição
Condecorado com o grau de oficial da Ordem Militar da
'I'orre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, por se
achar ao abrigo da alínea c) do artigo 9.0 do regulamento das Ordens Militares Portuguesas, o capitão reformado Alexandre Alves de Carvalhe, pelos relevantfssimos
serviços prestados nos dias 4 e 5 de Outubro de 1910,
para o advento da República demonstrando coragem, dedicação B inexcedível amor pátrio.
Condecorado com o grau de cavaleiro da Ordem Militar da Tõrre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito,
com palma, por se achar ao abrigo da alínea d) do artigo 9.0 do regulamento das Ordens Militares Portuguesas, de 30 do Julho de 1925 o capitão de infantaria
Henrique Augusto Perestrelo da Silva, pela maneira como
conduziu e dirigiu a sua companhia que fez parte do
Corpo Expedicionário Português, na ocupação das posições no dia 9 de Abril de 1918, pela coragem e valentia com que as defendeu, e mais tarde, tendo assumido
o comando do batalhão de infantaria n. o 14, na fase mais
critica do combate, pela competência e sangue frio que
demonstrou na organização e direcção da retirada, iniciada em momento oportuno e prolongando a resistência
de posição em posição, conseguindo sensível demora no
avanço do inimigo.

548

ORDEM DO EX:€RCITO N.o 11

2.' Série

Condecorado com o grau de cavaleiro da Ordem )1iIitar de Cristo o capitão da aeronáutica Celestino Pais
Ramos, por estar nas condições do artigo 21.° do decreto
n." 11:012 de 30 de Julho de 1925.
Condecorados com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços, por se acharem ao abrigo da alínea a)
do § 2. ° do artigo 8.° do regulamento para a concessão
da medalha militar, de 28 de Setembro de 1917, os seguintes oficiais:
General Tomás de Sousa Rosa.
Coronéis do secretariado militar José Carlos AfonsoBarroso e do quadro de reserva Bemvindo do Carmo.
Leal Guimarães.
Condecorados com a medalha militar do prata da
classe do bons serviços, por so acharem ao abrigo da
alínea a) do § 2.° do artigo 8.° do regulamente para a
concessão da medalha militar, de 28 de Setembro de
1917, o capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n.? 5, Narciso
da Conceíção Ferreira, e o tenente reformado Acácio
Teixeira Lopes.
Hinistéri. da Guerfl- 3. A Dimçã. Gml- J

1\

Repartição

Tenente de artilharia, em inactividade, Carlos Joaquim Marques Leitão de Barros, que em 20 de Junho
findo foi julgado pronto para todo o serviço pela junta
hospitalar de inspecção.
4. o - Por decretos de 30 do mês findo:
Iliniitério da Guerra- f. a Direcção Geral- 2.a Rtparliçáo
Concedidas as vantagens de que trata o § único do>
artigo 6.° do decreto n." 5:570 de 10 de Maio d 1919,
modificado pela lei n.? 1:039 de 28 de Agosto de 1920.
a contar das datas que lhe vão indicadas, aos oficiais de
infantaria em seguida mencionados :
Coronel António Emílio Cortês, na guarda nacional
republicana, desde 28 de }\faio do corrente ano, por ter
completado o tempo do serviço efectivo como oficial ne-

2.' Série

ORDEM DO EX~RCITO

N.o 11

54~

cessário para o primeiro aumento de 10 por cento sobre
o sõldo.
Majores: Luis Torcato de Frcitaa Garcia, no regimente de infamaria n.? 5, José Júlio de Almeida da
Costa Pereira, no colégio militar, desde 1 de Novembro
de 1926; João Francisco Ribeiro, no regimento de infantaria n." 15, desde 3 de Junho do corrente ano e Miguel de Almeida Júnior no regimento de infantaria n."
4, desde 14 do mesmo mês e ano, por terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial necessário
para o segundo aumento de 10 por cento sobre o soldo.
Capitães: António Augusto Franco e Eduardo José
dos Santos, no quadro da arma, respectivamente, desde
29 de Maio do corrente ano e 1 de Novembro de 1925,
por terem completado o tempo de serviço efectivo como
oficial necessário, o primeiro para o segundo aumento e
o segundo para o primeiro aumento de 10 por cento
sõbre o soldo.
Tenentes: João Duarte Marques, no regimento de infantaria n.? 2, Armindo da Purificação Soares, e Arnaldo Alfredo Fontes. no regimento de infantaria n.? 18
César do Amaral Relha, no regimento de infantaria n."
21, Manuel Maria Ramos Lopes. no batalhão de metralhadoras n.? 2, Baldomero Pavão Barbosa, no batalhão
de metralhadoras n.? 3, desde 30 de Junho do corrente
ano; Samuel Respeita, no regimento de infantaria n." 8,
Licurgo António do Pina, no regimento de infantaria n.?
21 e Aniceto António dos Santos Júnior no regimento
de infantaria n, o 22, desde 31 de Dezembro de 1926,
por terem completado o tempo de serviço efectivo como
oficial necessário, para o primeiro aumento de 10 por
cento sõbre o sôldo.
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 do Agosto de 1920,
aos oficiais de artilharia em seguida mencionados:
Capitães Eduardo Ilodrigucs Areosa Feio e Álvaro
Salvação Barreto, no Colégio Militar, desde 1 de Dezembro de 1925, por terem completado o tempo de serviço efectivo desde a sua promoção a. tenente noccssârio
para o primeiro aumento do 10 por cento sõbre o soldo.
Tenentes, António Pinto Balsemão Canhoto, no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Horácio Madureira dos Santos, no quadro da arma, Álvaro Pires
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Miranda, no regimento de artilharia ligeira n.? 4, desde
31 de Dezembro de 1926, Acácio António Prior, no
grupo mixto independente de artilharia montada no° 24,
desde 30 de junho último, António do Nascimento Ribeiro Macário, no regimento do artilharia ligeira no° 5,
desde 13 do Janeiro de 1925, e do quadro auxiliar dos
serviços de artilharia, Francisco de Freitas Moura, na
Escola prática de administração militar, desde 30 de Junho último 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 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 lhe vão indicadas nos oficiais de
cavalaria em seguida mencionados:
Tenente-coronel Alexandre Inácio de Barros Vanzeler, no regimento de cavalaria n.? 2 desde 13 de Junho
último e ao capitão António Gonçalves Dias, no regimento de cavalaria n.? 7, desde 1 de Novembro de
1926, por terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento de
10 por cento sõbre o sôldo.
Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 2 do
corrente mês inserto na Ordem do Exército n." 10, 20a
série, de 10, que passou à situação de disponibilidade o
tenente do infantaria Daniel Rodolfo Carvalho Braga.
Negado provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente-coronel de infantaria Guilherme Correia do Araújo, por não ter fundamento legal.
Rejeitado o recurso interposto perante o Conselho de
Recursos pelo tenente de infantaria Manuel de Albuquerque, por ser manifestamente ilegal.
Estado maior general

General, o coronel de infantaria, inspector da 5. a inspecção, Miguel Baptista da Silva Cruzo
Conselho de Recursos

Exonerado de vogal, o general, na situação de reserva, Adriano Abílio de Sã,
Vogal, o general Miguel Baptista da Silva Cruz.
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Regimento de infantaria n.· 6

Capitão adido ao quadro, o tenente de infantaria
da ao quadro, António Pinto.

adi-

Regimento de infantaria n.O7

Cspitão adido ao quadro, o tenente de infantaria adido
ao quadro, Francisco Pereira de Barros, contando a antiguidade desde 14 do corrente mês.
Regimen1io de infantaria. n.· 8

Capitão adido ao quadro, o tenente de infantaria adido
ao quadro António Rodrigues da Silva Braga, contando
a antiguidade desde 14 do corrente mês.
Regimento de infantaria

n.· 12

Capitão adido ao quadro, o tenente de infantaria adido
ao quadro João Bernardo Pessoa, contando a antiguidade desde 14 do corrente mês.
Regimento de infantaria n." 14

Capitão adido ao quadro, o tenente de infantaria adido
ao quadro Celestino Baptista da Silva, contando a antiguidade desde 14 do corrente mês.
Regimento de infanta.ria. n.O10

Capitão adido ao quadro, o tenente de infantaria adido
ao quadro Joaquim Abrantes, contando a antiguidade
desde 14 do corrente mês.
Regimento de infantaria. n." 18

Capitão adido ao quadro, o tenente de infantaria adido
ao quadro Ernesto Marques Antunes, contando a antiguidade desde 14 do corrente mês.
Batalhã.o de oaçadores n.O2

Capitão adido ao quadro, o tenente de infantaria adido
ao quadro José da Mota :Marques, contando a antiguidade desde 14 do corrente mês.
Batalhão de caçadores n.s 3

Capitão adido ao quadro, o tenente de infantaria adido
ao quadro José Augusto da Anunciaeão Silva, contando
a antiguidade desde 14 do corrente mês.
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Batalhão de caçadores n.· 4

Capitães adidos ao quadro, 08 tenentes de infantaria
adidos ao quadro João de Sousa Mateus e Manuel da
Silva Palma Mestre, contando ambos a antiguidade
desde 14 do corrente mês.
Batalhão de oaçadores n.O5

Capitão adido ao quadro, o tenente do infantaria adido
ao quadro Artur José de Andrade e Sousa, contando a
antiguidade desde 14 do corrente mês.
Batalhão de caçadores n.s 6

Capitão a/lido ao quadro, o tenente de infantaria, adido
ao quadro Luis Vaz de Oliveira, contando a antiguidade desde 14 do corrente mês.
Batalhão de metralhadoras n,> 2

°

Capitão adido ao quadro,
tenente de infantaria, adido
ao quadro, Augusto Sargento, contando a antiguidade
-desde 14 do corrente mês.
9.· companhia. de reformados

Capitão adido ao quadro, o tenente de infantaria, adido
ao quadro, José dos Reis Lázaro, contando a autiguidado desde 14 do corrente mês.
Distrito de recrutamento e reserva. n,> 20

Major supranumerário, o capitão de infantaria Manuel
Duarte Lopes Subtil, contando a antiguidade desde 14
do corrente mês.
Adidos

Major supranumerário, o capitão de infantaria, adido
no Ministério das Colónias, Rafael dos Santos Oliveira,
contando a antiguidade desde 14 do corrente mês.
Capitães, adidos ao quadro: os tenentes de infantaria,
adidos ao quadro, Álvaro Leite Antunes no quadro de
comissões, Francisco Salgueiro da Silva e António Gomes da Cruz no Ministério do Interior e Manuel Joaquim Ml1.gro no Ministério das Colónias, contando todos
a antiguidade dosde 14 do corrente mês.
'I'euentes de infantaria:
do quadro da arma, José
Coelho de Jesus Pacheco e adido ao quadro, Felismíno
Augusto da Fonseca Araújo, por terem sido requisitados,
respectivamente,
para desempenhar uma comissão de
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serviço dependente do Ministério das Finanças e do Ministório da. Justiça, o primeiro desde 14 do corrente mês
e o segundo desde 14 de Setembro de 1926, como inspector do registo civil.
Alferes, adido ao quadro, José Mournto ChambeI, por
ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de
serviço dependente do Ministério do Interior na guarda
nacional republicana.
Adidos ao quadro

Capitães, adidos ao quadro, os tenentes de infantaria,
adidos ao quadro, João Palmeiro Pinto, José Malta e
Luis Henrique Cordeiro, contando a antiguidade desde
14 do corrente mês.
Tenente de infantaria, adido, António Monteiro Lourenço, que, de regresso da guarda nacional republicana,
se apresentou em 11 do corrente mês.
Disponibilidade

Major do serviço de administração militar, adido, João
Baptista Moniz Ferreira, que, de regresso da guarda
nacional republicana, se apresentou em 14 do corrente
mês.
Capitães: de infantaria, adido, António Soares de Andrea Ferreira e do cavalaria, adido, Manuel Martiniano
de Oliveira Marrecas e tenentes de infantaria, adidos,
David dos Santos e Norberto Joaquim Teixeira de Castro,
que do regresso, o primeiro, da Direcção da Arma de
Aeronáutica, o segundo e o terceiro da guarda nacional
republicana (l o último do Ministério das Colónias, so
apresentaram respectivamente em 23, 30, 22 e 28 docorrente mês.
Supranumerá.rio

Tenente de infantaria, adido, José Joaquim Fernandes,
que de regresso da guarda nacional republicana, se
apresentou om 4 do corrente mês.
Reserva

Coronel do regimento de infantaria n.? 15 António Esquível David e capitães do regimento de infantaria n.? 19
Francisco Maria Rodrigues e adido ao quadro António
de Oliveira Ramos, o primeiro nos termos do n.? 4.° do
artigo 2.° do decreto de 25 de Maio de 1911 e os restantes por terem sido julgados incapazes do serviçoactivo pela junta hospitalar de inspecção.
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Jlirecçio Geral- P Reparliçãe

Condecorado com a medalha militar de ouro da classe
de bons serviços por se achar ao abrigo da última parte
do § LOdo artigo 8.0 do regulamento para. a concessão
da medalha militar, de 28 da Setembro de 1917, o general Tomás de Sousa Rosa.
Oondecorados com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços por se acharem ao abrigo da alínea a)
do § 2.0 do artigo 8.0 do regulamento para a concessão
da medalha militar, de 28 de Setembro de 1917, os seguintes oficiais da aeronáutica:
Major José Manuel Sarmento de Beires, capitães Jorge
de Castilho e Celestino Pais de Ramos e alferes graduado, mecânico, Manuel Gouveia.
Oondecorado com a medalha militar de cobre da classe
de bons serviços, com palma, por se achar ao abrigo da
alínea b) do § 3.0 do artigo 8.0 do regulamento para a
concessão da medalha militar, de 28 do Setembro de
1917, alterado pelos decretos n." 6:093, de 11 de Setembro de 1919, e n." 12:081, de 9 de Agosto de 1926,
o segundo sargento n.? 1:101, da Escola Militar de Aviação, Aníbal da Soledade, pelo sangue frio, dedicação e
decisão q ue mostrou na execução do raid efectuado na
noite de 10 para 11 de Setembro de 1917 no Oorpo Expedicionário Português.
11inislério da Guerra - 3.& Direc~ão Geral- 7.lI Rpparli~ão

Capitão, adido ao quadro, o tenente de infantaria,·
adido ao quadro, João Augusto Machado, contando a
antiguidade desde 14 do corrente mês.
5. o -

Portarias

Por portarIa de 2 de Junho do corrente ano:
llinislério da Guerra - Rpparlição do Gabinete

Desempenhando os oficiais da arma de aeronáutica, e
eolocados na Escola Militar de Aviação, capitães Alfredo Delesque dos Santos Sintra, Francisco Higino Ora-
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veiro Lopes, António de Ayala Pinto Queiroz de Montenegro e tenentes António Gonzaga Pinto, Frederico
Coelho de Melo e Fernando Carvalho Tártaro, as funções de instrutores da referida Escola cumulativamente
com as de comandante interino, segundo comandante,
director da divisão de instrução, director e professor das
aulas para cabos e soldados, prestando assim, há muito
tempo, relevantes serviços ao Estado, instruindo um número elevado de alunos pilotos aviadores e observadores, com inexcedível zêlo e dedicação, tanto mais para
salientar quanto é certo dispor a Escola de material insuficiente para tal fim.
Atendendo ainda a que os referidos oficiais têm, com
o maior altruísmo, isenção e muita inteligência, feito
construir, sob a sua direcção, vário material nas pequenas oficinas da referida Escola e ainda elaborado, num
enormo trabalho de compilação, regulamentos e várias
instruções, elementos estes absolntamente necessários
para os diferentes cursos e que a aeronáutica não possuía, manda o Govêrno da República, pelo Ministro da
Guerra, lou var os referidos oficiais pelos relevantes serviços prestados à. Pátria e à República, demonstrando
exuberantemente com o seu desinteressado procedimento
as mais altas qualidades de civismo e de patriotismo,
aliadas à mais decidida dedicação pelo bom nome do
exército.

Por portarIa de 15 do mês findo:
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete

Nomeados pelos Ministros do Interior, das Finanças,
da Guerra e da Marinha para constituírem a comissão
executiva 110 sanatório para sargentos tuberculosos do
exército do terra e mar o oficial, os sargentos e o cidadão abaixo mencionados:
Presidente e dolegado do Ministério da Guerra, major
de infantaria Ciríaco José da Cunha Júnior;
Delegado do jornal o Diário de Notícias, Abel Moutinho;
Delegado do jornal Marte, segundo sargento do secretariado militar Francisco Mesquita Vasques Garcia;
Delegado do exército, primeiro sargento do secretariado militar Jeremias da Conceição Dias;
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Delegado da armada, primeiro sargento enfermeiro
João Pinto Monteiro;
Delegado da guarda nacional republicana, segundo
sargento Álvaro Montes.
Delegado da guarda fiscal, seguudo sargento Santos
Maria Varela.

Por portaria de 21 do mês findo:
linistério da Guerra - Repartição d. Gabinete
Louvado pelos extraordinários e importantes serviços
prestados à Pátria e à República o major da aeronáutica João Luís de Moura, porque, sendo comandante da
Escola Militar de Aviação, conseguiu, apesar da insuficiência de material e condição de vida, imprimir um
desenvol vimento digno de admiração àquele estabelecimento, base primordial da nossa aeronáutica dando-lho
inteligente orientação e concorrendo com o seu saber e
critério para a organização de regulamentos e instruções
que Portugal não possuía e em que hoje assenta a instrução ali ministrada com grande aproveitamonto dos
novos alunos da arma.
/

Por portarIas de 28 do mês findo:
Ministério da Guerra - t.a Direcção Geral- 4. a Bepartiçãa
Tendo a comissão encarregada da revisão e actualização do regulamento para a inspecção aos corpos, estabelecimentos e repartições militares, nomeada por portaria de 22 de Junho de 1926, entregue os seus trabalhos: manda o Govêrno da República Portuguesa, pela
Ministro da Guerra, louvar os oficiais abaixo mencionados que ao compunham, pelo muito zêlo, dedicação, inteligência e superior proficiência com que se desempenharam desta comissão:
General Tomás de Sousa Rosa.
Coronéis: de infantaria José Joaquim Canhão e deartilharia Daniel Rodrigues de Sousa.
Tenente-coronel do serviço de administração militarManuel Eduardo Martins.
Majores: de infantaria Raúl Silv110Loureiro e de artilharia Abel Nunes Perestrelo de Vasconcelos.
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Capitães: de infantaria José Joaquim Pereira do Castro e de cavalaria Júlio Baptista Gonçalves Macieira.
Louvado o general Tomás de Sousa Rosa, pelo muito
zêlo, dedicação, superior inteligência e notável proficiênda com que desde 31 de Agosto de 1922 exerceu cumulativamente com o desempenho de outras comissões as
de vogal e de presidente do Conselho Superior de Promoções e actualmente a de presidente do Conselho de
Recursos desde o seu início e onde tem tido a sou cargo
trabalhos da máxima importância entre êles ultimamente
a elaboração do regulamento por que se há. de reger
-êste último Conselho, tendo-se sempre desempenhado das
suas funções nestas comissões extraordinárias e importantes de serviço por forma merecedora de especial
menção.
Louvados os coronéis do secretariado militar José
Carlos Afonso Barroso e do quadro de reserva Bemvindo
do Carmo Leal Guimarães, pelo zêlo, inteligência e dedicação que demonstraram com a coadjuvação que prestaram ao general presidente do Conselho de Recursos
na elaboração do projecto do regulamento do mesmo
Conselho, qualidades já bem acentuadas em outros trabalhos importantes não só do Conselho de Recursos mas
também do anterior Conselho Superior de Promoções,
nos quais se têm evidenciado pela extrema. lealdade e
correcção com que todos os seus actos de serviço norteiam o seu procedimento, serviços estes conslderados
importantes e extrn.ordinários.
Louvado o capitão do batalhão de caçadores n." 2,
Augusto Nunes Tiago, porque sendo comandante do
pôsto militar de Mahuta, repeliu o inimigo causando-lhe
perdas de dois europeus e quinze askaris mortos e cinco
askaris prisioneiros, sendo êle comandante, ferido ligeiramente, concorrendo com a firme atitude da fõrça do
sou comando para a. segurança das comunicações das
fõrças de ocupação daquela parte do território.
Louvado o tenente miliciano do quadro especial do
batalhão de caçadores n.? 4, Joaquim Felizardo 'I'aborda
Velez Caroço, pelo zêlo, inteligência" energia como desempenhou as 8U!\S funções de subalterno em serviço no
Depósito Disciplinar n." 1 do Corpo Expedicionário Por-
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sendo dos primeiros oficiais que se ofereceram
para serem encorporados nos batalhões dos regimentos
de infantaria n. os 15 e 23 que iam reocupar a 1. a linha
após o combate de 9 de Abril de 1919, e ainda pelo bom
serviço que prestou na reünião das forças no combato
de 9 de Abril que retiravam, da frente perseguidas pelos
alemães.
tnguês,

linistério da Guerra- i.1I DirecçãoGeral- 3.' Repartição
Promovido a aspirante a oficial, nos termos do artigo 1.0 do decreto n.? 13:145 de 16 de Fevereiro de>
corrente ano, o sargento ajudante do grupo independente
de artilharia pesada n.? 2, Luís Augusto Oristóvam, contando a antiguidade desde 19 de Fevereiro do mesmo
ano.
lioistério da 6uma-

f.& DirecçâoGeral-

P Reparli~ão

Louvado o capitão do quadro de reserva Manuel Joaquim Desidério Pacheco, pelo zêlo, competência profissional e inexcedível dedicação com que durante vinte e
sete anos desempenhou no Colégio Militar as várias comissões de serviço de que foi incumbido, especialmente
as de regente de estudos, encarregado das projecções
luminosas e as de professor provisório e efectivo do 3.0
grupo, tornando-se pelos seus dotes de carácter e pelo
seu trato credor da estima dos seus camaradas e dos
alunos.

Por portarias de 30 do mês lindo:
lIinis:ério da Guerra- P Direcção6eral-

2_a

Repartição

Promovido a aspirante a oficial médico miliciano, para
a 2.a companhia de saúde, o soldado n." 16 da 2.& companhia de saúde, Manuel Joaquim Monta, nos termos
da alínea a) do artigo 1.0 da lei n.? 779, do 22 de Agosto
de 1917.
liuislério da Gama - I.' DirecçãoGml- ta RepartiÇl'
Considerados

extraordinários e importantes os servipelos oficiais da aeronáutica abaixo indicados, pelos quais foram louvados por portaria de 26
ços prestados
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de Abril de 1926, publicada em Ordem do Exército n.?
10, 2. a série, do mesmo ano:
Major José Manuel Sarmento de Beires, capitães J 01'ge de Castilho e Celestino Pais de Ramos e alferes graduado mecânico Manuel Gouveia.

6.

I) -

Por determinação

do Govêrno da República:

linistério da Guerra- P

Direcção Geral- P

Repartição

Capitão de cavalaria, no Govêrno Militar de Lisboa,
Alvaro de Vasconcelos de Sousa Pimentel.

liniatério da Gurrra-

2.& Direcção Geral-5.'

Repartiçã.

Delegação na 3.' região m1litar

Tenente do serviço de administração
companhia, José Francisco dos Santos.

Ministério da Guerra-

militar, da 3.'

3.& Direcção Gtral

Arquivo Histórioo Militar

Tenente, supranumerário, do regimento de infantaria
n.? 5, Joaquim Osório da Cunha Dá Mesquita.

llinistério da Guerra - ti Direcção Geral-

ta Repartiçã.

Capitão de infantaria, em disponibilidade, João da Encarnação Maçãs Fernandes.
3.' e 4.' Direoção Geral do Ministério dá Guerra
Conselho

administrativo

Tenente do quadro auxiliar dos serviços do artilharia,
no quadro de comissões, José António.
InRpeoção superior da administração do exéroito

Coronel de infantaria do distrito do recrutamento e
reserva n.? 16 Júlio Augusto Rodrigues de Aguiar Júnior.
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2." regilto militar

Comandante interino. o coronel, segundo comandante,
interino, da 4. a região, Jacinto dos Reis Fisher.
Segundo comandante, interino. o coronel do batalhão
de metralhadoras n." 2 António Gomes de Sonsa Júnior.
3.' região militar

Comandante,
interino, o coronel comandante
da
2.a brigada de cavalaria Domingos Augusto Alves da
-Costa Oliveira.
Ajudante de campo, o tenente de cavalaria Carlos
Afonso de Azevedo Cruz Chaby, ficando exonerado de
igual cargo do comandante da 2. a brigada de cavalaria.
4:.' reg lão militar

Comandante, interino, o coronel comandante da es-cola prática de artilharia, Eugénio Augusto Almada Castro Bílstein de Menosos.
Govérno Militar de Lisboa
Comando de artilharia

Comandante, o coronel Daniel Rodrigues de Sousa.
Segundo comandante, o coronel Ml>nuel da França
Dória.
Govêrno Militar dos AçOres
Comando

Comandante,

de artilharia

o coronel José Pedro Soares.
Oorpo do estado maior

Tenente-coronel
do mesmo corpo, chefe do estado
maior da 1.& brigada de cavalaria Abílio Augusto Valdês de Passos e Sousa.
Direcção da arma de infantaria.

Tenente, adido ao quadro dos oficiais do secretariado
militar, José Luis dos Santos Romão.
15.'inspecção de infantaria

Inspector, o coronol de infantaria,
Raul Olímpio Boaventura Ferraz.

da 3.& inspecção,

Quadro da. arma de infantaria

Coronel de infantaria, chefe do distrito de recrutamento e reserva n.? 22, José Virgolino Feio Quaresma,
pelo pedir.
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Adido ao quadro

Capitão, adido ao quadro, do regimento de infantaria
n." 17, José Alexandrino Paula Pinto, pelo pedir.
Quadro dos oficiais milicianos de infantaria

Tenente miliciano do batalhão de caçadores
Eugénio de Loureiro Almeida Fontes.

n.? 10

Regimento de infa.ntaria n.· 2

Comandante, ) coronel do corpo do estado maior Alfredo Balduíno de Seabra Júnior, nos termos da alinea b) do artigo 17.0 do decreto de 25 de Maio de 1911,
modificado pela lei n." 798, de 31 de Agosto de 1917.
Capitão do quadro da arma, na 5.1!.inspecção de infantaria, João Pinto Ribeiro, pelo pedir.
Regimento de infantaria. n.· 3

Major de artilharia, com O curso do estado maior,
Francisco Aires de Abreu, para os efeitos da alínea a)
do artigo 17.° do decreto de 25 de Maio de 1911, modificado pela lei u. o 798, de 31 de Agosto de 1917, pelo
pedir.
Regimento da infantaria n.- 6

Alferes miliciano do extinto regimento de infantaria
n." 32 António Pinto de Oliveira Júnior.
Regimento de infantaria n.· 10

Comandante, interino, o tenente-coronel, supranumerário, segundo comandante, Guilherme Correia de Araújo.
Alferes, adido ao quadro, do regimento de infantaria
n.? 4 António Evangelista Rodrigues, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.O11

Tenentes: de infantaria, adido ao quadro, Patrício de
Sousa e do serviço de administração militar, do extinto
grupo independente de artilharia de costa, Luis Gago
Nobre de Lacerda Júnior.
Regimento 4e infantaria no· 14

Capitães de infantaria, adido ao quadro, Inácio Chumboe do depósito do regimento de infantaria n." 9 Manuel
de Oliveira, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.· 16

Major de infantaria do distrito de recrutamento e reserva n." 15 Francisco Gonçalves Correia Velhinho.
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Capitães de infantaria do distrito de recrutamento e
reserva n. o 15 Leonel Neto Lima Vieira e, adido ao
quadro, José Maria Varela.
Regimento de infantaria n.· 16

Tenente, adido ao quadro, do batalhão de caçadores
n.? 4, António Fernandes, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.· 17

Tenente do regimento
Joaquim Fortes.

de infantaria

n.? 18 António

Regimento de infantaria n.· 18

Tenente de infantaria, no quadro da arma, António
Augusto Afonso, pelo pedir.
Alferes, adido ao quadro, do regimento de infantaria
n,° 10, Gaspar Pereira Rodrigues, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.· 20

Capitão do
regimento de
pedir.
Tenente de
reira Galante,

extinto quadro dos capelães militares, do
artilharia n. o 2 Jaime José Ferreira, pelo
infantaria, adido ao quadro,
pelo pedir.

António Pe-

Batalhão de caçadores n.· 1

Tenentes do infantaria, adido ao quadro, Francisco
Lino da Silva, e supranumerário, José Joaquim Fernandes.
Batalhão de caçadores n.· 2

Major de infantaria, da 3.a inspecção, Domingos Cosmelli Cancela.
Alferes milicianos do regimento de infantaria n. o 15,
Nuno Aureliano Furtado do Mendonça Matos o José Rodrigues Dias.
Batalhão de caçadores n,s 3

Alferes milicianos do regimento do infantaria n.? 19
Joaquim Ribeiro Júnior, Firmino Pereira do Rio, Álvaro
José da Costa e João António da Silva Gomos.
Batalhão de oaçadores n.· 5

Capitão do serviço do administração militar do regimento de infantaria n. ° 11, Armindo VergHio Pinheiro
da Silva Azevedo, pelo pedir.
j
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Alferes supranumerário do batalhão de ciclistas n.? 1,
João Alexandre Caeiro Carrasco.
Batalhão

de caçadores

n." 6

Tenentes de infantaria, adido ao quadro, António Manuel Ribeiro e miliciano do quadro especial, do regimento de infantaria n.? 10, Joaquim Diogo Correia, pelo
pedir.
Batalhão

de caçadores

n.· 7

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Artur Rodrigues de Paula Santos.
Batalhão

de caçadores

Capitão de infantaria,
beiro Barbosa.
Batalhão

n,> 9

no quadro da arma, José Rin.s 2

de metralhadoras

Tenentes médicos milicianos do extinto regimento de
infantaria n.? 35, Mário Martins Ribeiro e Egídio da
Costa Aires de Azevedo.
Batalhão

de metralhadoras

n." 3

Tenente do batalhão de caçadores
Bianchi Moreira da Câmara.
Batalhão

de ciclistas

n." 9, Fernando

n,> 1

Tenentes do regimento de infantaria n. ° 18, Rogério
Vieira da Silva Castro e do batalhão de caçadores n. °
10, José da Cruz, sendo êste por motivo disciplinar.
Direoção

da arma de artilharia

Director, interino, o coronel de artilharia António Martins de Andrade Velez.
Quadro da arma de artilharia

Capitão do rezimento de artilharia ligeira n.? 1 João
José Guerreiro P~checo, pelo pedir.
Tenente de artilharia, da escola militar Acácio Augusto Seabra Mendes da Costa.
Regimento

de artilharia

ligeira

n.> 1

Tenente do quadro auxiliar dos serviços do artilharia,
do extinto grupo de trem n." 4 José dos Santos, pelo
pedir.
Regimento

de artilharia

ligeira

n.s 4

Capitão do grupo do artilharia a cavalo
simo José da Costa, pelo pedir.
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Regimento de artilharia de costa n.O1
do extinto 1.0 batalhão de artilharia de costa.

Alberto Mário Cortês Santos, pelo pedir, para os efeitos
das alíneas b) e g) do n. o 1.o do artigo 434.0 do decreto
de 25 de Maio de 1911.
Grupo independente de artilharia pesada n.O1

Comandante, o tenente- coronel , segundo comandante,
João de Azevedo Monteiro de Barros.
Segundo comandante, o major do grupo independente
de artilharia pesada n. o 3 Artur Mendes de Magalhães.
Grupo independente de artilharia. pesada n.O3

Tenente do regimento de artilharia ligeira n. o 3 João
António Montalvão dos Santos e Silva.
Grupo de especialistas

Comandante, o major do regimento ele artilharia de
costa n.? 2 Ricardo Moreira elo Amaral.
Tenente do serviço de administraçl'lo militar, do extinto serviço de torpedos fixos, Hermínio Ribeiro Neves,
Bataria de defesa móvel de oosta n.O1

Capitão miliciano do quadro especial, do grupo independente ele artilharia de montanha n.? 12 António Correia.
3." oompanhia de trem hipomóvel

Comandante, o tenente-coronel do quadro auxiliar dos
serviços de artilharia, na casa de reclusão de
Julião
da Barra, António Marques Monteiro.

.s.

2." brigada de oavalaria

Comandante, interino, o coronel do regimento de cavalaria, n." 2, Alberto Stauffenger Bívar de Sousa.
Quadro da arma de oavalaria

Tenente do regimento de cavalaria n. o 6 António Vieira,
pelo pedir.
Regimento de oava.1aria n.- 2

Capitão, da 2. a brigada de cavalaria, António Raúl da
Costa Mira.
Regimento de oava.laria n.- 4

Capitão veterinário, miliciano, do quadro especial, Alfredo de Almeida Ferreira o Sousa.
Tenente do regimento de cavalaria n. o 7 Fernando
dos Santos Pereira do Carmo, pelo pedir.
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Regimento de oavalaria n.· 8

~ajor do regimento de cavalaria n.? 6 Augusto Rodrigues Mendes Moreira, pelo pedir.
Quadro espeeíal a que se refere o artigo 5.· do deoreto
n.s 7:823, de 23 de Novembro de 1~21

. Capitã? miliciano de cavalaria do quadro especial da
circunscrição norte de recenseamento de viaturas automóveis Eduardo de Serpa Ferreira, por motivo disciplinar.
Esoola. Prátioa

Tenente do batalhão
da França e Sousa.

de Engenharia

de automobilistas

Luis Vitória

Quadro da. arma de engenharia

Tenente-coronel do extinto regimento de sapadores
mineiros n. o 1 Vasco Lopes de Mendonça.
Tenente do mesmo extinto regimento José Caetano
Vieira Lisboa.
1." companhia de trem automóvel

Comandante, o capitão do batalhão de sapadores mineiros n." 2, Sorafim Joaquim Morais Júnior.
2." oompanhia de trem automóvel

Comandante, o capitão da extinta 3. a companhia detrem automóvel Júlio Carlos Faria Lapa.
3.' companhia de trem automóvel

Cemandante, o capitão da extinta 5.a companhia detrem automóvel José António Miranda Coutinho.
Tenentes: de infantaria, no quadro da arma, MeteIiano Augusto Fortes; adidos ao quadro, Joaquim de
Sant' Ana Carvalho e José Honorato Gomes Pereira,
miliciano do quadro especial Joaquim José Alves da
Mota e do quadro auxiliar dos serviços de engenharia,
da extinta 5.a companhia de trem automóvel, João Mendes Salgueiro.
Alferes do mesmo quadro, -da extinta 5.a companhia
de trem automóvel, Francisco de Assis Taré.
Díreoção da Aeronáutioa Militar

Director, interino: o coronel de cavalariu Eduardo Augusto Lopes Valadas.
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Direcção do serviço de saúde militar
Capitão do quadro auxiliar
do serviço de saúde, da
extinta 5.a companhia, José Augusto da Silva Bunheirão ,
1.' Inspecção do serviço de saúde
Capitão do quadro auxiliar do serviço de saúde, do
extinto hospital militar de Braga, Sebastião Pereira Dias.
2.' Inspecção do serviço de saúde
Capitão do quadro auxiliar
do serviço de saúde,
h ispital militar regional D. o 2, José Simões Grasina.

do

L' oompanhia de saúde
Tenentes
do quadro auxiliar do serviço de saúde, do
pospital militar regional n.? 1, Bernardino
Fernandes Pereira, do extinto 3.° grupo de companhias,
José Ribeiro
da Silva, e da 2. a inspecção, José Martins Loureiro.
Alferes do quadro auxiliar do serviço de saúde, da
Farmácia
Central do Exército,
Alfredo d.!t Palma Vaz.
2.' companhia de saúde
Tenentes
do quadro auxiliar do serviço de saúde do
extinto 2.° grupo do companhias,
António Augusto Se'queira Mendes; da 2." inspecção, Modesto Teixeira e da
extinta 4.11 companhia, Mário Enes Ramos.
3.' companhia de saúde
Capitães farmacêuticos
milicianos da extinta 5.· companhia, Joaquim da Conceição Dias do Carmo e Mário
Artur Borges do Oliveira.
Tenentes:
módicos milicianos
da extinta 4. a companhia, Carlos César Soto Maior Figueira Júnior, Fausto
Nunes Landeíro,
João Baptista Ramos Faísca, José Rodrigues Gonçalves Vitorbo, António Gomos, Luís Patrício Filipe,
e do extinto 1.0 grupo do companhias
de
saúde António dos Reis e Mata, António da Silva Martins, Augusto
de Azevedo Mendes, Manuel Alcântara
Guerreiro,
José Marques do Anciães Proença,
José da
Silva Figueiredo,
Frederico Ramos Mendes, Manuel Trigueiros Sampaio, António Guerreiro Telo, António Francisco de Paula Mendonça e Jaime Bento da Silva, farmacêuticos milicianos, da extinta 5.:1 companhia,
Carlos
Abranches
de Almeida Dias e Jaime Farto Alves Barata
e do quadro auxiliar do serviço de saúde, do extinto hospital militar de Bragança,
Manuel Mateus Fernandes
e
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do hospital militar principal, José Ribeiro de Almeida e
Custódio Ferreira Lopes.
Alferes do quadro auxiliar do serviço de saúde da
Farmácia Central do Exército, José Maria Rodrigues
Valente Júnior.
Hospital militar principal

Capitão do quadro auxiliar do serviço de saúde da
extinta 5.11 companhia Francisco Jorge de Faria.
Tonento do quadro auxiliar do serviço de saúde da
extinta inspecção geral, Jerónimo Malafaia da Costa.
Hospital militar regional n.v 1

Tenente do quadro auxiliar do serviço de saúde do
extinto 3.0 grupo do companhias José Flores.
Hospital militar regional n. o 2

Tenente do quadro auxiliar do serviço de saúde do
extinto 2.0 grupo de companhias, Aurélio Granada de
Albuquerque Pinheiro.
Hospital militar regional n.· 3

Tenente do quadro auxiliar do serviço de saúde da
3.~ companhia José Nunes, pelo pedir.
Hospital militar regional n.s 4

Tenente do quadro auxilar do serviço de saúde, da
extinta 4.11 companhia José Martins.
Dtrecção do Bervfço Militar Veterinário
L' Repar-tíção

Chefe, o tenente-coronel veterinário,
partição Aniceto Rodrigues da Costa.

chefe da 2.:l Re-

2.' Repartição

Chefo, O major veterinário, do hospital militar veterinário principal, Estauislan da Conceição e Almeida,
O.' Iuspeoção

de administraçã.o militar

Capitão miliciano do serviço de administração militar,
da 5.a Repartição da 2.- Direcção Geral do Ministério
da Guerra, Luís António de Oliveira.
Distrito de reorutamento e reserva n.s 3

Capitão adido ao quadro dos oficiais do secretariado
militar, José Alves Correia e Silva, pelo, pedir.
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de reorutamento
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e reserva. n.O10

Chefe, o coronel do regimento
José Anastácio de Liz Falé.
Sub-chefe, o major de infantaria,
trito, Teófilo Mauricio Constantino
Adjunto, o capitão de infantaria
distrito, Joaquim Maria Neto.

de infantaria n.? 10~
chefe do mesmo disde Morais.
sub-chefe do mesmo-

Esoola central de ofioia.is

Adjunto do comando, o major do regimento de cavalaria n." 2 Abílio de Sousa Namorado.
Chefe da secção técnica, o capitão de infantaria, no
quadro da arma, Adelino Delduque da Costa.
Tesoureiro, o tenente do serviço de administração militar, da 4.:>' Repartição da Direcção dos serviços de
administração militar, José de Almeida Amaral.
Comandante da formação, capitão de cavalaria, em
disponibilidade, Manuel Martiníano de Oliveira Marreeas.
Encarregado do depósito e oficinas, o capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia do 1.0 batalhão de
artilharia de costa, José Silvestre.
Esoola Milita.r

Tenente do regimento
Guilherme Baetos Horta.

do infantaria

n." 1, Henrique

Colégio Milita.r

Ajudanto, o capitão de infantaria, no quadro de comissões, comandante da companhia de alunos da Escola
Militar, Jorge Henrique Nunes da Silva.
Assistente de estudos, o capitão do regimento de infantaria n,? 6, Augusto Lopes Guerra.
Instituto Profissional dos Pupilos do Exéroito

Tenente
Franco.

miliciano de infantaria,

Oasa de reclusão temporária

Jorge Abel Gaspar

de S. Julião da Barra

Comandante, o capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia no comando de artilharia do govêrno
militar de Lisboa, João dos Santos, pelo pedir.
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tério da Guerra - Repartição do Gabinete

Tendo sido agraciados com as mercês da Sociedade
Por~u.guesa da Oruz Vermelha abaixo designadas
os
oficiais e praça em seguida mencionados, é-lhes pormítido o uso das respectivas insígnias:
Cruz VerD1elha de Bene ..n~rência

General Amílcar de Castro Abreu e Mota.
Major da aeronáutica militar João Luís de Moura.
Capitão de cavalaria José da Câmara Meneses Alves.
Cruz Vermelha de Mérito

Major de cavalaria
Azevedo.

Francisco

Martins Lusignan

de

Cruz VerD1elha de AgradecitD.euto

Soldado n. o 127/1497 do 2.0 esquadrão de cavalaria
<la guarda nacional republicana José dos Santos Guerra.

8. o -liuistério

da Gllerra -

ta Direcçio Geral - 1.& Repartição

a) Declara-se que
Carolina Rosa Araújo Cunha, e
não Carolina Rosado Araújo Cunha, a viúva do general
reformado Miguel Maria de Araújo Cunha, a qupm por
decreto de 10 de Abril de 1926 publicado na Ordem do
Exército n. o 9, 2.· sério, do mesmo ano, foi concedido
o subsídio mensal de 6600.
é

b) Declara-se que se encontra suspenso das funções
de serviço nos termos do artigo 151. o do Regulamento
de Disciplina Militar, o tenente adido ao quadro dos ofi-ciais do Secretariado Militar, Luis de Lima Castela,

9. o -lIinistério

da Guerra _1.& Direcção Gml-

2.a Repartição

a) Declara·se que tendo sido extinta a. Escola Preparatória de Oficiais do Socretariado Militar, devem ser
considerados como exonerados dos cargos abaixo indi-
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cados que exerciam na mesma Escola e nas datas que
lhes vão designadas, os seguintes oficiais:
Director, major de artilharia com o curso do estado
maior, Vasco de Carvalho, em 16 de Março último.
Instrutores:
Capitão de infantaria, com o curso do estado maior,
Alfredo Ferraz de Carvalho, em b de Maio último.
Capitão do secretariado militar João Xavier de Paiva,
em 19 de Fevereiro último.
Capitão de secretariado 'militar Manuel Grilo da Cruz
Andrade, em 16 de Março último.
Secretário, capitão do secretariado militar Francisco
Grilo Fevereiro, em 3 de Maio último.
b) Declara-se que é capitão de infantaria e não tenente
o oficial de nome Francisco dos Santos Sampaio que por
decreto de 14 do corrente mês, inserto na Ordem do
Exército n.? 10, 2.& série, de 16 do mesmo mês, foi separado do serviço do exército por se achar incurso nas
disposições do artigo 1.0 do decreto n.? 13:137, de 15
de Fevereiro do corrente ano.
c) Declara-se que os coronéis do artilharia Adriano
da Costa Macedo, Joaquim Leite de Faria Guimarães e
Vergilio Pinto da Silva, chegaram à sua altura para entrar no respectivo quadro.
d) Declara se que o coronel de artilharia J osé Pedro
Soares, no quadro de comissões, teria entrado no respectivo quadro se não estivesse na referida situação.
e) Declara-se que foram aprovados nas provas especiais para a promoção ao pósto imediato em 18 do Junho
do corrente ano, o capitão de artilharia, com o "curso do
estado maior, Francisco António Pereira dos Santos, e
em 2 de Julho os capitães de artilharia: Manuel Caldeira
Caiola Bastos, Álvaro da Salvação Barreto, Adolino
Pais Clemente, Afonso Jorge de Aguiar e José de Pina
Cabral.
f) Declara-se que deve ser considerado como tendo
sido transferido para o grupo do artilharia n.? 24, pela
Ordem do Exército n. ° 23, 2.& série, do ano findo, o te-
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n. ° 8, José Maria da

g) Declara-se que não deve ser considerada pelo pedir
a determinação inserta na Ordem do Exército n. ° 24,
2.:1s.érie, do ano findo, que colocou no regimento de artilhana n,° 6, o tenente do quadro auxiliar dos serviços
de artilharia, Vicente da Silva Soares.
h) Declara se que fica sem efeito a colocação na 1.&
Repartição da 4. a Direcção Geral do Ministério da Guerra
do capitão do regimento de artilharia ligeira n.? 1, Mauuel José Óscar Guimarães da Costa Cabral, publicada
na Ordem do Exército n.? 9, 2.8 série, de 30 de Junho
findo, devendo desde a mesma data sor considerado colocado na 4.:1 Repartição da referida Direcção Geral.
l) Declara-se que é António Ernani de Mendonça Santos e não Artur Ernani de Mendonça Santos o tenente
miliciano do quadro especial de artilharia, que pela Ordem do Exército n.? 9, 2.& série, de 30 de Junho do corrente ano, passon à situação de adido.
j) Declara-se que o aspirante a oficial Florindo José
de Oliveira, promovido a êste pôsto por portaria de 1-4:
de Junho findo, pertence ao grupo de artilharia a cavalo
n.? 2 e não ao grupo do artilharia a cavalo n.? 3 como
foi publicado na Ordem do Exército n. ° 9, 2. a série, de
30 de Junho do corrente ano.

k) Declara-se que por portaria do Ministério das Colónias do 14 de Fevereiro de 1924, insorta no Boletim Militar da» Colónias n.? 3, do mesmo ano, foi louvado o
segundo cabo de cavalaritt João Pedro, que foi n." 3:307
da 2.:1 companhia do depósito militar colonial, pelos serviços que prestou durante as campanhas em que tomou
parte na província de Ang.ola, e ainda porque, tendo
feito parte e comandado várias patrulhas na zona Além
Cunene, revelou grandes qualidades de desembaraço e
valentia, e no reconhecimento às cacimbas do Neixo durante a marcha do destacamento que foi enviado à 7.OJHL
do I~~valee Cafima, em ~bio de 1914, expôs-se sempre
nas direcções mais avançadas, e, num dos momentos do
maior perigo, tontou cobrir com o seu corpo o do seu
comandante, acto (Isso em quo mais uma vez demonstrou
asna inexcedível dedicação, coragom e valentia.
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l) Declara-se que ehegaram à altura para entrar nos
respectivos quadros, o tenente- coronel de cavalaria, supranumerário, Raúl de Meneses o capitão picador, suo
pranumerário, Teófllo Nunes Pereira.

°

m) Declara-se que por despacho de 15 do corrente
mês, foi o capitão de cavalaria Duarte Gomos autorizado
a usar o nome de Duarte Augusto de Monteiro Gomes,
devendo portanto o mesmo oficial ser inscrito nos respectivos registos com êste nome.
ri) Declara-se que a transferência para o regimento de
cavalaria n." 3, do tenente Carlos da Cunha Pinto Balsemão, publicada na Ordem do Exército n. ° 2, 2. a série,
do corrente ano, não foi pelo pedir.
o) Declara-se que o tenente, adido ao quadro da arma
do cavalaria, José Guedes da Silva, que por decreto de
26 de Fevereiro último, publicado na Ordem do Exército
n. ° 2, 2.11 série, de 28, ingressou na arma de cavalaria,
nos termos do artigo 2.° do decreto n.? 12:560, de 27 de
Outubro do 1926, está com licença ilimitada desde 12 de
Julho de 1925.
p) Em virtude do determinado no § 2.° do artigo 19.°
do Regulamento do Campeonato do Cavalo de Guerra,
e para os efeitos do § 2. ° do artigo 25.° e do § único do
artigo 21.0 do mesmo regulamento, publica-se a classificação obtida pelos oficiais abaixo indicados na prova
realizada em 1926:
1.0 Mário Rafael da Cunha, tenente de cavalaria da
Escola Prática da arma, prémio de 2.0006 e menção
honrosa, com 18,410 valores, montando o cavalo Vitor,
sua praça por conta do Estado.
2.0 António Garcia de Oliveira Reis, alferes do regimento de cavalaria n.? 2, prémio de 1.500;S e menção
honrosa, com 18,404 valores, montando o cavalo Fryday,
praça por conta do Estado do coronel de cavalaria André
Avelino de Oliveira Reis.
3. ° Carlos Maria Ramires, capitão do regimento do
cavalaria n.? 9, prómío de 1.0006 e monção honrosa,
com 18,380 valores, montando o cavalo Guarda-mar,
n." 459/2.° E. da fileira do mesmo regimento.
4.0 António Sobral de Almada Negreiros, tenente do
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regimento de cavalaria n.? 2, prémio de 600;) e menção
honrosa, com 17,JOO valores, montando o cavalo Scout,
sua praça por conta do Estado.
5.° Afonso 'I'alaya Lapa de Sousa Botelho, capitão de
cavalaria da Escola Prática da arma, prémio de 400,$ e
menção honrosa, com 17,350 valores, montando o cavalo
Já te [õsie, n.? 32/1.° E. da fileira ela referida Escola.
6.° Carlos Maria do Carmo, alferes do regimento de
cavalaria n.? 8, monção honrosa, com 16,931 valores,
montando o cavalo Grog, n.? 46/2.° E. da fileira do mesmo
rp gim en to.
•
7.° António Mário Moira e Cruz, alferes de cavalaria
da Escola Prática da arma, menção honrosa, com 16,930
valores, montando o cavalo Ilumtlde, n.? 253/2.° E. da
fileira do regimento de cavalaria u. ° 3.
8. o João Pimenta
da G ama, alferes do regimento do
cavalaria n.? 2, mençao honrosa, com 16,\)10 valores,
montando o cavalo ,.Hallrita.nia, n. o 786/2.0 E. da fileira
do mesmo regimento.
9. José Maria Brandão de Brito, tenento da Aeronáutica Militar, monção honrosa, com 1G,507 valores, montando o cavalo Gin, sua propriedade.
10. o Ricardo Vaz Monteiro, capitão do regimento de
artilharia n." 3, menção honros , com 16,501 valores,
montando o cavalo Gaiato, sua praça por conta do Estado.
11.° Luís de Figueiredo, capitão do regimento de cavalaria n.? 8, menção honrosa, com 15,900 valores, montando o cavalo Absinio, sua praça por conta do Estado.
U

q) Declara-se que os oficiais abaixo mencionados denos Caminhos de Ferro do Estado, nas
datas que lhes vão designudas, os seguintes cargos:
Coronel de ngenharia José 'I'avaros do Araújo e Castro - administrador geral militar desde 14 de Fevereiro
até 25 de Abril do 1927.
c'oronel de ongenharia Raúl Augusto Esteves - administrador adjuúto militar desde 14 de Fevereiro até 25
de Abril e administrador geral militar desde 26 de
Abril até 10 de Maio de 1927.
Tonentc-coronel de engenharia Francisco de Brito Cordovil Vaz Coelho - director militar (lo Sul e Suesto
desde 14 de Fevoreiro até 25 do Abril o administrador
adjunto militar desde 26 de Abril até 10 de Maio de
1927.
sompenharam
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Capitão de engenharia Mário Melo de Oliveira Costasub-director militar do Sul e Sueste desde 14 de Fevereiro até 25 de Abril, e director desde 26 de Abril até
10 de Maio de 1927.
Capitão miliciano de caminhos de ferro António Cortês
Lobão - adjunto militar' da Direcção do Sul e Suesto
desde 14 de Fevereiro até 10 de Maio de 1927.
Capitão miliciano de caminhos de ferro Miguel Bacelar Duarte - director militar dos Caminhos do Ferro do
Minho o Douro desde 9 de Fevereiro até 10 de Maio de
1927.

r) Declara-se que chegou à sua altura para entrar no
respectivo quadro o tenente-coronel veterinário Aniceto
Rodrigues da Costa.
8) Declara-se que o major veterinário José Albano Pires Cerdeira, inspector da 2. a Inspecção do Serviço Veterinário Militar, tem direito ao primeiro aumento de 10
por cento sobre o sõldo desde 30 de Setembro de 1926,
data da promoção ao seu actual pôsto.
t) Declara-se que chegou à sua altura para entrar no
respectivo quadro o major do serviço de administração
militar, na disponibilidade, Jo110 Baptista Moniz Ferreira.
u) Declara-se que, por edital publicado no Diário do
Govêrno, Ir.° 165, 2.1.\série, de 28 do mês findo, se acha
aberto concurso por espaço de trinta dias, a partir da
mesma data, 1)ara provimento de uma vaga de instrutor
auxiliar de gimnástica do Colégio Militar.
As condições de admissão e actos do concurso são regulados pelo regulamento literário do aludido Colégio,
aprovado por decreto n." 11:036, de 31 de Julho de
1925, e estão patentes na respectiva secretaria nos dias
úteis, das 12 às 17 horas.
Os requerimentos instruídos com os necossários documentos devem dar entrada na referida secretaria até
às 15 horas do dia 28 do corrente mês.
v) Declara-se que, por edital publicado no Diário do
Govêrno n.? 168, 2.a série, de 1 do corrente mês, está
aberto concurso por espaço de trinta dias, a partir da
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data da publicação do referido anúncio, para a nomeação
de professores provisórios de todos os grupos de disciplinas do Colégio Militar pura o ano lectivo de 1927-1928.
As condições de admissão o actos do concurso silo regulados pelo regulamento literário do Colégio Militar,
aprovado por decreto n.? 11:036, de 31 de Julho do
1925, e estão patentes na secretaria do Colégio nos dias
úteis, das 12 às 17 horas.
Os requerimentos instruidos com 08 necessários documentos devem dar entrada na referida secretaria até
àg 15 horas do dia 31 do corrente mês.
x) Vencimento
que, nos termos do artigo 12.0 do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919, compete ao oficial em seguida mencionado, transferido para a situação
de reserva pela Ordem do Exército n." 9, :!.a série, do
corrente ano:
Tenente-coronel do serviço de administração militar
Joaquim Moreira de Almeida e Sousa, 2681552, sendo:
pensão de reserva, 220510; lei n,° 888, 22601; lei
n." 1:332, 26r541.
y) 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." 9, 2.a série, do corrente ano:
Coronel Luís Verissimo de Azevedo, 4598, sendo:
pensão de reserva, 302t554; 0,14 por cento, 11685; lei
n.o888, 31t$43, o lei n." 1:332, 113618. Tem o primeiro
aumento do 10 por conto sõbre o soldo e diferencial.
z) Rectificado, se publica novamente o vencimento a
que tem direito desde 1 de Dezembro de 1926, nos termos do despacho de 28 de Novembro do mesmo ano,
em aubstiturção dos que lhe foram arbitrados pela Ordem
do Exército n. ° 1, 2." série, do corrente ano, o oficial na
situação de reserva abaíxo mencionado:
Major José dos Reis Pereira, 528~11, sendo: pensão
de reserva, 342693; 40 por cento de invalidez, 137,$17;
10 pO!' cento sobro o total, 4&501 ; sondo pelo Minístério
das Colbnins 99;!m9 () pelo Ministério da Guerra 42R6;)2,
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Ministério da Guerra - i.11 Dirfcção Geral- 2. a Repartição

a) Declara-se que os oficiais de infantaria em seguida
mencionados chegaram à sua altura para entrar no respectivo quadro:
Coronéis: em disponibilidade, José Cândido de Assis
de Almeida Matos, supranumerários, Jaime de Campos
Ramalho e do batalhão de caçadores n.? 7, António Augusto Dias Antunes;
Tenente-coronel, supranumerário, João Inácio Guerreiro;
Majores: supranumerários, João José Augusto de
Barros, Júlio José Domingues, Fernando Eduardo Pereira Arruda, Jaime Madeira Pinto e do regimento do
infantaria n. ° 3, José da Costa.
Capitães: em disponibilidade, José Ribeiro Viana,
João da Encarnação Maçãs Fernandes e Joaquim António da Costa; supranumerários: Rufo .José Fernandes
no regimento do infantaria n. ° 2, José Mondes Alçada e
Augusto C6s11r de Morais no regimento de infantaria
n.? 8, Armelino Almiro da Silva no regimento do infantaria n.? 14, João Abel Robocho Vaz no regimento de
infantaria n." 19, António Avila da Silveira no regimento de infantaria n.? 20. João Coelho Borges no govêrno militar dos Açôres, João Correia de- Paiva Júnior
no distrito de recrutamento e reserva n." 9 e Domingos
José Santos de Lemos na carreira de tiro de Elvas.
'I'enentes : em disponibilidade, Manuel Maria Coelho
Junior, Alfredo Pimenta Ramos de Faria Júnior, Raúl
José Ribeiro Leite e no batalhão de caçadores n. o 7
Armando Jorge de Oliveira. Saraiva; supranumerários:
Martinho Moniz de Sá. Côrte Real Amaral, Leonardo de
Meneses Fialho Prego, João Duarte Marques no regimento de infantaria n.? 2, Alberto Deodato Rod zygo no
regimento de infantaria n. o 6, Carlos Fernandes Soares
e Afonso Ferreira Botelho no regimento do infantaria
n.? 8, António Eduardo do Oliveira Faria no regimento
de infantaria n,? 10, António Neves no regimento de infantaria n .? 12, Ernesto Ferreira da Costa e Gastão de
Melo Furtado no regimento de infantaria ri.o 22, Mário
Humberto Ferreira Marques no batalhão de caçadores
n." 8, Francisco Pinheiro no batalhão de caçadores
n.? 6/ Carlos da Costa Figueiredo no regimento de in-
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fantaria n.? 14, Carlos Círíaco Ferreira. da Silva na 3. a.
companhia de trem automóvel, e suprauumerúrio,
José
Joaquim Fernandes.

b) Declara-se que os oficiais de infantaria em seguida
mencionados teriam dado entrada no respectivo quadro
se não estivessem na situação do adidos:
Capitães: Francisco Maria da Costa Andrade, Raúl
Sátiro da Cunha Fajardo, Alberto Tavares de Magalhães, Manuel de Abreu Castelo Branco, Carlos Fernandes da Cunha e Almeida o Henrique Augusto Perestrelo da Silva.
Tenentos: José Joaquim de Almeida, Fernando Carvalho Tártaro e Rui Padrão Pessoa de Amorim.
c) Declara-Re que foram indevidamente colocados no
quadro da arma pela Ordem do Exército n." 10, 2.3. sério, do corrente ano, o capitão supranumerúrio
do regimento de infantaria n." 16, Alfredo Morais de Matos e
o tenente adido ao quadro, do batalhão de ciclistas n," 1
João Palmeiro Pinto, devendo ser considerados, respectivamente, supranumerário e adido ao quadro, sem comissão,

d) Declara-se que foi mandado prestar serviço na 3. a
Repartição da La Direcção Geral do Ministério da Guera
o capitão de infantaria, em disponibilidade, Joaquim An-

tónio Costa.
e) Declara-se que o tenente adido ao quadro, do regimento de infantaria 11.° 6, António Pinto, é autorizado a
usar o nome de António Pinto da Silva, devendo os seus
registos passar a ser escriturados com o referido nome.

f) Declara-se para os efeitos da determinação 6. a da
Ordem do Exército n.? 2, La série, de 1924, que o capitão de infantaria, com o curso do estado maior, Raúl Frederico Rato, foi aprovado no corrente ano nas provas especiais do aptidão para o põsto de major do estado
maior.
g) Declara-se que o tenente Carlos Augusto Gonçalv~s Coelho, que pela ?I'dem do Exército n.? 10, 2.& séne, do corrente ano, fOI separado do serviço, pertencia
ao quadro especial dos oficiais milicianos de infantaria.

578

ORDEM DO EXF..:a.CITO N.o 11

2.· Série

lt) Declara-se que é capitão e não tenente o oficial
Francisco dos Santos Sampaio que por decreto de 14 de
Julho findo, publicado na Ordem do Exército n. ° 10, 2."
série, foi separado do serviço.
i) Declara-se que não deve ser considerada pelo pedir
a colocação no extinto regimento de artilharia n.? G, do
tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
Vicente da Silva Soares, actualmente no regimento de
artilharia de costa n. ° 1, inserta na Ordem do Exército
n.? 24, 2. série, do 31 de Dezembro findo.
11

j) Declara-se que foram aprovados nas provas especiais para a promoção ao posto de major do estado
maior, respectivamente em 26 e 18 de Junho do corrente ano, o major de artilharia com o curso do estado
maior José Filipe de Barros Rodrigues e o capitão do
artilharia com o mesmo curso Francisco António Pereira
dos Santos.
k) Declara-se que tendo sido agraciado com a medalha do prata de filantropia e caridade, velo Diãrio do
Govêrno n.? 107, 2.11 série, de 19 de Maio do corrente
ano, o alferes miliciano de reserva de caminhos de ferro
Luis Gonçalves da Costa Novais, é permitido ao referido
oficial usar as respectivas insígnias.

11.

°- linislério da Gama - f.& Direcção Geral-

i a Repartição

a) Tendo sido agraciado pelo Govõrno da República
do Cuba, com o grau du Ordem de Honra e Mérito, da
Sociedade Nacional Cubana da Cruz Vermelha, o capitão do serviço de administração militar Mário Afonso de
Carvalho, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do regulamento das Ordens Militares Portuguesas, aceitar aquela mercê (\ usar as respectivas insígnias.

b) Declara-se quo pelo Boletim Jlilitar das Oolônias
n.? 11, de 10 de Novembro de 19~G, foi condecorado
com a medalha militar de ouro da classe de comportamento exemplar o capitão de infantaria em serviço no
distrito dI' recrutamonto e reserva li." 8, Jnimo Ribeiro.
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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:
.
~eda.lha de.ouro

liaislério da Guerra - 3.a Ílireeção Geral
1.- Repartição

,

Coronel do corpo do estado maior, Miguel de Almeida
Santos.
.
GOTêrno MUltar de L18buA
Casa de reclusão

Tenente de infantaria Bento da Silva Férnandos.
, Quadro dos ohefes de mú$ioa

Tenente chefe de música ~Ienrique Lopes.
R~gimento de infantaria

n,· 21

Primeiro sargento n." 4-E Francisco Lopes Penha.
Batalhão

de oaçadorea n.O1

Tenente António Pires.
Esoola. Militar de AviaQão

Capitão Celestino Augusto da Costa.
Seoretariado

militar

Capitão Manuel Grilo da Oruz Andrade.
Distrito

de reorutamento

e reserva n.· 9

Capitão de infantaria, Gemeniáno Saraiva .

.

,

Guarda nacional republioana

, Segundo sargento mestre de corneteiros n.? 6/3:923
do I' stado menor do batalhão n. o' 2 Tobias Baptista Gregório.
L

Guarda fiscal

Tenente-coronel de infantaria Florirmo Abílio Leal
Pessoa e capitão do quadro especial Evaristo António
Borges.
l
Medalha de prata
Quadro ela arma de infantaria

Capitão Júlio Duarte Ferreira.

,
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Regimento de infantaria n.· 8

Segundo sargento
Joio da Rocha.

n." 36 da companhia de depósito

Regimento de infantaria

n.> 6

Segundo sargento n.? 44 da companhia de depósito
António Maria da Silva.
Regimento de infa.ntarla n.· 12

Segundo sargento artífice seleiro correeiro n. o 66-E
da companhia- de depósito Álvaro da Silva Pinto.
Regimento de infantaria

11.· 14

Aspirantes a oficial: n.? ~-E, José Camisão Vaz Ferreira; n." 3-E, Jos6 Pereira e n." lO4-E, Abel da Silva
ReMlo.
Primeiros sargentos: n." 8-E, Celestino Rodrigues da
Costa; n. o 14-E, Júlio de Almeida Rebelo Lacerda e
n. o 15-E, Álvaro Augusto da Costa.
Primeiros sargentos milicianos, n. ° 12-E, Bernardo
de Carvalho e n,o 19-E, António Lopes Rodrigues.
Primeiro sargento graduado n." 4-E Angelo Pereira.
Segundos sargentos: n." Sl-E. José, da. Oruz TOrres;
n. o 33-E, Manuel Duarte; n. o 42-E, Eduardo Ferreira
e n.? 44-E, José Lourenço Monteiro.
Segundo sargento músico de 2.· classe n.? 65-E, António Maria dos Anjos e de S.- classe n." 72-E, Aurélio
Soares Ferreira.
Segundo sargento artífice seleiro eorreeiro n.? 57-E
José Rodrigues dos Santos.
Regimento de infantaria

n. o 18

Tenente José Rangel Coelho de Almeida e segundo
sargento n.? 62-E Manuel de Oliveira Nunes.
Regimento. de infantaria

n.O21

Segundos sargentos, n.? 25-E Luís Pinheiro e n.? 29-E
Hipólito Rodrigues Lopes.
Batalhão de oaçadores n.O2

Segundo sargento n." 61 da 4.&companhia Pedro Va·

rão.
Ba.talhão de caQadores n.O15

Capitão miliciano David Rodrigues Neto e primeiro
sargento miliciano n. o 16S da formaçl1o do comando Laurival Mário França.
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Batalhão de caçadores n.O7

Tenente Joaquim Correia Lucas.
Batalhão de caçadores n. o 8
Tenente Augusto Eugénio da Guerra Teixeira.
Aspirante a oficial n." 5-E, Luis Severo Ferreira.
Antónío Garcia;
Segundos
sargentos:
0.0 32-E,
n. o 36-E, Edmundo da Conceição Rodrigues Bagagem
e n,o 39-E, Miguel José Candeias.
:Batalhão de metralhadoras

D.O 3

Segundo sargento artífice serralheiro espingardeiro
n, o 31-E, Serafim dos Santos Soeiro Saial.
D1reoQâoda arma de artilha.rla

Tenente José Antónia Vizeto Chagas.
Regimento de artilharia

Segundo
Silva.

sargento

n.O

4

n." 24-E da 1.& bataria

José da

Regimento de artilharia de costa n.o 2
Tenente José Vítor Nobre da Costa Sequeira.
Grupo de artilharia

de montanha n.· 15

Tenente José de Ornelas Monteiro.
Grupo mixto de artilharia

de montanha n.O 14

Tonentes ; Eduardo Berardo Lapido Loureiro, Jacinto
Henriques de Paiva Simões e Joll.o de Sousa Soares.
Alferes miliciano Jacinto Fialho de Oliveira.
Grupo muto 4e artilharia de montanba D.° 24
Segundos sargentos: n.o 26-E Júlio dos Anjos Mur-.
teira e n. o 40-R, Manuel Augusto da Silva Pires.
Segundo sargento ferrador, Alfredo Fernaades, n. o 24-E
da 1.a bataria.
.
Regimento 40 Oa't'alarla n, o 2

Tenente António Luís Pereira Coutinho.
Reg1meDto 4e oavalaria

D.O

8

Segundos sargentos : n." 10-E José Nunes
António Morais e n. o 79-E, José Camilo.

D.O

51-E,

Direooão 40. anna de engenharia
Capitão miliciano do quadro especial Joio Eugénio.
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Parque de material aeronáutico

Segundo
chas,

sargento

n." 195, António Joaquim Fugui-

Seoretariado milita.r

Aspirante

à

oficial Manuel Fernandes

Pereira.

:Distrito de reerutamento e reserva n.· 20

Capitão capelão Saúl da Oruz.

.

~.

.

Arsenal do Exéroito

Capitão de artilharia Fernando Cortês dos Santos.
Esoola. Militar

Tenente de artilharia 'Mário Emílio Azinhais de Melo.
Segundo sargento, do quadro dos sargentos do secretariado militar, n.? 174, José Brás Roda.
Escola Oentral de Sargentos

Tenentes de intantaria Henrique Martins Figueiroa e
Vítor Moreira de Sá.
Tenentes de artilharia Artur José Taveira Pereira e
Júlio Augusto Lopes Ramalho.
2.· companhia de reformados

Soldado n, ° 486, Florido Coelho da Mota.
Guardllonaoional republicana

Batalhão n.? 5: primeiro cabo n. ° 187/2915 .la 2. a companhia, António Corroia.
Regimento de cavalaria-e- Soldados: n.? 7/7 José Carrilho de S.Pedro;
n.? 14/14, Raúl José Firmino e
n." 25/489, João dos Santos, todos do 1.0 esquadrão.
Soldado, aprendiz de clarim, n." 16/1343, Manuel Rapo.
SO, do 2.° esquadrão.
Guarda fisoal

Tenentes: de infantaria Antero Vertssímo da Cunha
e do serviço de administração militar Filipe dos Santos
Miranda Montenegro.
Alferes do quadro especial Germano Augusto da Silva,
Batalhão D.O 3 -Primeiros
cabos: n." 109;513, Ade·
Iino Coelho Gonçalves, e n." 240/1961, António Ribeiro:
Soldados: D.O 28/2852, António de Sonsa; D.O 103/943,
António Amaro; n.? 117/2540, Manuel de Oliveira da
Silva; n,o 131/1958, António dos Anjos; n.? 145/377,
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João Maria; n. o 155/4 72, Álvaro Armando Sorra ;
n o 189/2473, José Teixeira Mendes; n." 192/2551, Américo Apolinário Augusto; n. o 207/68G, José Leopoldo;
n.? 213/856, Manuel Fortunato; n.? 236/1875, António
Alvos Ceia, e n. o 238/894, Fausto Rodrigues, todos da
1.a companhia.
Segundo sargento n. o 219/2:359, Francisco Pereira;
primeiros cabos: n," 1/2:581, Leonel Augusto Ferreira,
e n. o 006/244, Manuel Teixeira; soldados: n. ° 85/657,
Manuel Guerra de Puga e n.? 3;)3/2:719; Horácio Marques, todos da 2.:1 companhia.
Segundo sargento n." 7/'644, João Pereira Guedes, da
3. a companhia.
Medalha

de eobre

Regimento de infantaria n.· 6

Segundo sargento n." 31, António Teixeira da Silva
e n.? 212, Serafim Pereira, ambos da companhia de depósito.
Regimento de infantaria n. o 14

Segundo sargento músico de 3. a classe n. o 69-E, J oaquim Mendes da Rocha.
Regimento de infantaria n.O21

Segundo
cente.

sargento n. o 33-E, Anastácio Rodrigues ViBatalhão de caçadores n.O1

Segundo sargento n." 22-E, Miguel Carlos Eustáquio,
Batalhão de caçadores

D.O

IS

Segundo sargento artífice serralheiro espingardeiro
n." 38, da formação de comando, Joaquim Manuel AI·
ves.
Batalhão dc caçadores n. o 9

Sogundo sargento n." 31-E, Mário Ferreira.
Regimento de artilharia ligeira n.· IS

Primeiro cabo n." 120, da 3.· batarin, Juvenal de Pina
Quirino de Almeida.
Grupo mixto de artilharia

de montanha

Primeiro caho n." 49-g, Rodrigo Peroiru.

11••

24
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a oavalo n.s 1

Primeiro cabo enfermeiro hípico n. ° 13-E, da 1.11 bataria, Frederico Jeremias Canelhas.
Regimento de oavalaria. n.· 2

Segundo sargento
Guilherme Soares.

n.?

372, do 3.° esquadrão,

Vítor

Regimento de telegrafistas

Segundo sargento n.? 24, da 5.11 companhia, Francisco
Santos.
3.' companhí a de saúde

Primeiro cabo n.? 124, Lourenço Mendes Leal.
Gua.rda naoional republioana.

Batalhão n.? l-Segundo
cabo n.? 140/0:537, JoaquimPoreíra Carvalho, da 5.11 companhia.
Batalhão n.? 5- Soldados: n." 48/3:f>71, Joaquim
Maria Andrade e n." 115/502, José António, ambos da
3. a companhia.
Guarda fisoal

Primeiros cabos: n.? 33/3:011, Albino de Jesus Pimenta e n.? 271/2:414, Joaquim Saraiva; soldados:
D.O 44/2:578, Manuel António de Oliveira i n." 85/2:515,
Américo da Silva; n.? 93/2:308, José de Almeida Franco;
n. ° 97/3:057, Armindo Amado de Melo Vaz Cardoso do
Amaral e n.? 265/3:045, Manuel Algodres, todos da
La companhia do batalhão n." 3.

12.° -Ministério

da Guerra-3.'L Direcção Gml-a! Repartição

a) Declara-se quo por edit!tis publicados no ])lári~
do Govêrno n.OS 170 e 172, 2. a série, de 3 e 5 do corrente
mês, se faz público que, nos termos do artigo 13.0 do
docreto D. o 12:704, do 25 de Outubro de 1926, com as
rectificações do decreto n." 13:657, de 23 de Maio do
corrente ano, publicado na Ordem do Exército n. o 6, 1.
série, de 15 do Junho último, o para efeito dos respectivos provimentos,
conselho de instrução da Escola Militar declarou vagos os lugares de professores o professores adjuntos das seguintes cadeiras:
II

°
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Professores

3. a cadeira - Princípios gerais de organização dos exércitos; legielação militar portuguesa. Noções de direito
internacional. Educação militar.
4. a cadeira - História e geografia militar. Princípios
de estratégia.
7. a cadeira - Mnterial de artilharia. Viaturas. Tracção.
12.& cadeira-Ttítica
geral. ldea geral do funcionamento dos diversos serviços em campanha.
13." cadeira =-Tütíce e serviços de engenharia.
15." cadeira -T~~tica de cavalaria.
16. a cadeira - Tática de infantaria.
18. a cadeira - Fortificação.
20." cadeira - Aços e ligas metálicas. Tecnologia mecânica, industrial e profissional.
22. a cadeira - Resistência do materiais. Beion armado.
Estabilidade de construções.
24." cadeira-Máquinas
térmicas. Automóveis e aparolhes

aoroná uticos ,

26.11 cadeira -Tlidráulica geral. Máquinas hidráulicas.
Hidráulica
urbana e agrícola.
28. a cadeira-s- Estradas. Caminhos de ferro.
Professores adjuntos

(Uma varia em cada uma das seguintes cadeiras):
La cadeiraGeometria aplicada. Desenho militar.
Fotografia.
5. a cadeira - Balística.
14. a cadeira _ Execução do tiro, táctica e serviços do
artilharia.
19. a cadeira _ Astronomia. Geodesia, Topografia.
25. a cadeíra - Electrotecnia. Máquinas eléctricas.
Aplicações do electricidade.
(Duas varias no grupo constituído pelas cadeiras se!/uintes) :
9.a cadeira - Noções gOl'ais do estatística. M<,rcados.
Escrituração míli ar o eontubilidude aplicada.
10. cadoira _ Servi os de adrninistraçao militar.
11." cadeira -Tocnologia
administrativa militar.
Os candidatos aos referidos lugares devem satisfazer
as condições prescritas no artigo 2.0 e sou § único do
Ii
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regulamento para o provimento'[dos lugares do magistério da Escola Militar aprovado por decreto n. o 13:761,
de 13 de Junho último, publicado no Diário do Govêrno
n. o 121, L." série, da mesma data.
Os candidatos devem apresentar na secretaria da referida Escola até às quinze horas do dia 2 de Outubro
do corrente ano, as suas declarações feitas em papel selado
e dirigidas ao comandante da mesma Escola, instruídas
com os documentos a que se refere o artigo 3.0 e seu §
único do citado regulamento,
b) Declara-se
e serviços
freqüentar
de Oficiais

que o número de oficiais das várias armas
que no ano lectivo de 1927-1928 devem
os cursos de informação da Escola Central
é o constante do seguinte quadro :

-

.Armlls

Cursos de informação

Serviços

--------..
~
., ...
"
~
·t ..
'fi

..
.S

o
v

a" '5" 'C" 'C..
~
-;; :9" ';j" " " -e" " 'a
'".!! ~
's
E
..
~
'"
:e
.'"
-e
~ ....= <Il o" f'<""" <Oj" .. i>" ..:
'S" ].

'oS

,Q

• o

Ul

!S
o

8

-- - -- - -

- -

-

-1

12 6
5 4
4 2
3 1

1. período-Outubro
de
1927 a Janeiro de 1928
0

(inclusive) :

1.° grau (tenentes)
2.· grau (caplcães) ....
3.· grau (teneutes-coronéis).
4.· grau (coronéis)

....

24
11
2
8
1 6

- -- - - - - -

4 2
3 2
1 1
1

-

4

-

-

-

:01 ~

3

6 229

48
29
1~
12

2.· período-Maio a Agosto de 1928 (inclusive):
1.: grau ?ell~t:tes) . . . .
2. grau capitães) . . . .
3.· grau (tenentes-eoronéis).
4. o grau (coronéis)
Soma

-

24 12 6
1 14 5 4
2
8 4 2
1 6 3 1

2

3 2 4 2 -,1
1 1 2 1 2
,1
- -

8 104 48 26 18

-iS

39
23
12

As datas de abortura dos vários cursos serão publica.
das oportunameuto.
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8.' Repartição

a) "Declara-se que o major de cavalaria com o curso
do estado maior Joaquim Eduardo Martins da Costa
Soares, que pela presente Ordem do Exército deu ingresso no corpo do estado maior, ocupa na respectiva
escala o lugar imediatamente à esquerda do tenente-coronel João Carlos Pires Ferreira Chaves,
ó) Declara-se, para os efeitos da determinação do
n.? 6.°, da Ordem do Exército n.? 2, 1. série, de 1924,
que os capitães do quadro dos capitães do serviço do
estado maior abaixo mencionados foram aprovados no
corrente ano e nas datas que lhes vão indicadas, nas
provas especiais do aptidão para o posto imediato:
António José Adriano Rodrigues, José Maria Cabral
de Sampaio, Jorge Dias da Costa o António Daniel de
Matos, em .!.8 de Junho.
César Augusto Mano e Luís Pinto Lelo, em 27 de
Junho.
11

13.

° - Ministério da Guerra - Conselho de Recursos
Éditos de trinta. dia.s

Pelo Oonsolho de Recursos correm éditos de trinta
dias, a contar da data da presente Ordem, citando os oficiais e aspirantes a oficial abaixo designados para, na
qualidade de recorridos que são, apresentarem, querendo, contestação num processo que no mesmo pende
e em que José Coelho de Moura, aspirante a oficial do
secretariado militar, recorre por se julgar ilegalmente
preterido em antiguidade.
Os recorridos, bem como seus representantes legais,
têm vista do processo na secretaria do mesmo Conselho.
Recorridos:
'I'enentcs : Luís Freire, António de Andrads, António
Maria Romão, João Maria Loureiro, Pedro Caldeira do
Avelar, José Marques Martins, Acácio Antunes, Fernando Rodrigues Loureiro, José Pereira da Costa, Manuel da Silva Araújo e Gama, Luís António da Silveira
o J osé Martins Ribeiro.
Alforos : Alexandrino de Simas Nunes, Américo Pires
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Loureiro, Bernardino da Silva Carvão, João Baptista
Pires e Francisco Marcelino Marques.
Aspirnntes a oficial: Marcelino Esteves, Joaquim Machado Portelinha, Artur Cláudio dos Santos, Francisco
Maria da Purificação Alves Ribeiro, Josó Elísio Gonçalves Louro, Manuel Catana, José Luis dos Santos
Romão, tenente adido, João Mendes Alves, Américo
Baptista, José Soares, Raúl dos Santos Correia Dinis,
José Augusto da Costa. Falcão, João Jacinto 'I'aniss a,
Joaquim António Piteira, Francisco António Milho da
Rosa, José Augusto de Figueiredo, Gonçalo Ferreira da
Silva, Viriato Egidio, Manuel António Carreira Lopes
Pereira do Rio, António José da Costa Campos, tenente
adido. João Colares Cifuentes, Álvaro Maria Pereira,
tenente adido, Rodrigo Augusto Carvalho Júnior, tenente adido, Raúl Duarte de Sousa, Manuel Correia,
Vasco de Miranda Baptista, José Dias Resende do Cal"
valho, Eduardo da Cunha e Sousa, João Baptista dos
Santos,' Manuel J oaquim Leal, António Maria Marques
Perdigão Júnior, Manuel Coelho Fortes do Valo, José
Hermenogildo Afonso, Carlos do Sampaio, Josó Baptista
Marques, Belmiro dos Santos Carvalho, Vergilio Camilicr Dias, Manuel Fernandes Poreira, António Faria
Pais, Artur Martins, Manuel Baptista de Sousa e Adriano
Pinto.

2.- Série

ORDEM DO EXERCITO N.· 11

589

1

I

<.>

'0

.~ô

.;::
"""

•

•

<>
Vl

.. S

d

..
.....
o

o

""o

•• oS

....

..~

8
Q)

o
Z

..~
...

.~

ORDEM DO EX~RCITO N." 11

590

2." Série

Obituário
1926
Outubro li - Capitão-médico do quadro dOBmédicos auxiliares de
exército, Alexandre Raúl Camacho.

1927
Man:o 30Junho
Julho
»

General reformado, Francisco Nunes de Serra e '
Moura
12-Major,
na situação de reserva, Joaquim José Vaz
da Gama Barata.
3-Coronel,
reformado, António Augusto da Silva.
15-Capitão,
reformado, António Joaquim Guedes de
Melo.
19-Major,
reformado, António Nicolau Sabo.
28 - Alferes, reformado, Francisco de Paula e Castro.

Reotificações
Na Ordem do Exército n.O 8, 2.' série, 00 corrente ano, P: 454,
I. 10 e 11, onde se lê: "infantaria n.? 8», deve ler-se: «iufuntnria
n.v 18»; p. ,j71, 1. 17, onde se lê: «João», deve ler-se: "Joaquim».
Na Ordem do Exército n,· 9, 2.' série, do corrente ano, P: 491,
1. 41, onde se lê: "do grupo de artilharia a cavalo n." 3", deve
ler-se: "do grupo de artilharia a cavalo n.v 2»; P: 495, 1. 28, onde
se lê: «Dulio », deve ler-se: «Duilío».
Na Ordem do Exército n,? 10, 2.' série, do corrente ano, p. 512,
1. 37, onde se lê: "Melo», deve ler-se: "Lemos".

Abilio Auqusto Valdêe de Passos e Sousa.
Está conforme.

o Ajudante

General,

N.012
MiNiSTERIO

;3~

DA GUERRA

27 DE AGOSTO DE 1927
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Publloa-se ao exérolto o seguinte:

1.o linislério

Decreto

da Guerra - i ~
DIrecção Geral - i.:I Rcpartição

Usando da fuculda.lo quo mo conforo o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto D.O 12:740, do 26 de Novembro do
1926, sob proposta do Ministro da Guerra, hoi por bom
decretar
que, nos tormos da loi D.O 1:817, de 12 do
Agosto do 1925, o decreto n. o 13:872, do 1 de Julho do
corrente ano, se pague o subsídio mensal do 6tS a D. Potrónia da Piedado 1.,6110, D. Emilia Adelaide Lôbo e D.
Maria Lúcia Lõbo, viúva e órfãs do capitão, reformado,
João Lúcio Lobo.
,. O Ministro da G uerra assim o tenha ontendido e faça
executar.
Paços
do Govêrno
da Ropública,
20 de Agosto
de 1927. -ANT()~IO
ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA-

Abllio Augusto Valdêe de Passos e Sousa.

2.

o-

Por decretos de 6 do corrente mês:
Miuistério da Guerra - Reparlição do GabinCle

Condecorado
com o grau de comendador da Ordem Militar do Avis, nos termos da alínea a) do artigo [>.0 e artigo 16.0 do decreto n.? 11:012, do 30 do Julho do 1925,
o major dooxército inglês Wyndham Torr, adido militar,
cm Portugal.

\
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Rrparlição

Concedidas
as vantagens
ele que truta o § único do
artig» G." do decreto n ," [):f>70, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n." 1:0iHl, de 28 de Agosto do l\)~O,
aos tcuentes do regimento do cavalarin H,O 5 Alfredo
Manuel Dias, desdo 30 do .J iuho do corrente ano, o picador do ro;.Ômento do artilharia ligeira n." 4 JO:lO Llcnriquos da Silva, dosdo 31 de Dezembro
do 192G, por
torem completado o tempo dI serviço efectivo corno oficial necessário para o primeiro aumento de 10 por cento
sobre o sõldo.

Concedidus as vantagens
de que trata o § único do
artigo G,o do decreto n." f):,-)70, de 10 do Maio do HH9,
modificado 110la loi n.? l:m\l, do:!8 do Agosto do 19~O. a
contar de 1 do Novembro di' 1\1~(j, ao capitão do quadro
auxiliar dos serviços do eng(~n liuria Ernesto Videira, por
ter completado
o tempo do surviço efectivo como oficial
necessário para o primeiro aumento do 10 por conto sobre o soldo.
Nulo e de nenhum efeito o decreto de 11 de Junho do
oorrcnto ano, inserto na ()/'II"1n elo E,téJ'cito n." 8, 2.~ série, que passou à dispoui .ilidade o capitão de infantaria, adido, Luís Emílio Iiumires.
Nula o do nenhum efeito :t parte do decreto do 11 de
Junho do corrente ano, inserto na Ordem do Exército
n." 8, 2.:1 sério, que colocou na situação do adido o tenente do regimento de infantaria
n.? 11 Augusto de Carvalho.
Quadro

Capitão
bara, quo,
sentou om
do prestar

dos oficiais médicos

médico, adido.
10;lé Júlio Sou. a Santa Bárde regresso do Ministério do Interior, se apre1 do Julho do vo rr cute uno, por ter deixado
serviço na guarda nacional republicana.

Quadro especíut dos ofi.nn ía médicos milicianos
Mnjor módico miliciano g"mcluado, aJido, Júlio Vieira
de Figuí'.iredo Ii'onseca, q 111', do regresso
do Ministório
do Interior,
se apresentou
('m 27 de Julho do corrente
ano. por tOl' doL'(udo do prestar son'i<;,o na. guardn nacional ropublicana.
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Disponibilidade

Coronéis de engenbari!l,
110 quadro
de comissões, Pedro Fuvu' Ribeiro de Almeida, Frnncisco da Uunha Hl\go
Chaves c Rui Vitorbo FrU~()R() Iiibeiro, por tereiu sido
exonorados
dos cargos de p rofessorcs da Escoln 1\lilitar
nos termos do artigo 18." (!.L organização da mesma Escola, c adido, )IaJlllel OOll<::th PS dn Silveira Az('\"pdo e
Ou .tro, que, do regresso do 1I1ini~tério das Colónias, se
apresentou
cm 21 do Julho d» corrente ano.
Capitão de cavalaria,
110 <tundro de comissões,
Zarco
GOI!lPS
I'oreira da Cãmuru. )10(' tor deixado do prestar
serviço no Colégio Militar em 18 de Julho último
Adidos

1>.0

quadro

Capitães : 11 infantaria
Aloxundro José Hibpirinho o
do artilharia .JOHÓ de Sousa "'I'('reira, o t noatos : de artilharia António Pereira, Alfredo Maria da COHtu Coelho,
.JQ~Ó daria
de Amorim J únior. Rafael Curvalho Matias
e .Al\"aro ele .latos e do qu dru auxiliar dos serviçoa de
artilhurin .JOI:;6 Dias, todos ael dos, que, de r.-gresso do
:J.lillistl"I'jo das Colónias, so nprosentnram : o primeiro
em [) do corrente mês, o 1;l'g"llndo, terceiro e último, respectivamento,
em 14, 15 e aó do Julho e os restantes,
respectivamente,
em 8, 11, 11 o 13 do Abril do corrente
ano.
Reserv

Tenente miliciano de reserva,
o alferes miliciano de
reSCI'Ya do serviço de ndruiuistrução
militar Gustuvo
Adolfo do Figueiredo e Vuscoucelos,
nos termos dos artigos 432.° o 441.0 do der-rero de 25 de Maio do Hill,
contundo a antiguidade dtl~(h· B do l\faio de 1921.
Capitão de infantaria
do quadro da arma, da. 4.11 região militar. António E(lu:lr1Io dll. Costa Lõbo, nos termos elo n.? 2.° do § 2.° do artigo 60.° do dOCl'eto D.O
12:017, do :3 de Agosto do 1H~().

tIiIi!ltli'io da berra - 3

11

Si rrc{i. 4Ieral- 8. a l\eparliçio

Coneedidns
as vantagens
de que trntll. o § único do
artip:o 6.° do decreto 0.° [):~>ÍO. dt' 10 do Mnio dtl HH9,
modtiicado pela lei D.o l:O;)~. do 28 doAgo to de lD~O,
no tennnte cor()ool do corpo do estado maior Cados
Elias da Costa Júnior, como wajor, desdo 1 do NoveDl~
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bro de 1924 até á data da sua promoção ao actual pôsto, por ter completado
o tempo de serviço efectivo,
desde a sua promoção a tenente, necessário para o primeiro aumento do 10 por conto sõbro o sõldo.

3. ° - Por decretos de 13 do corrente mês:
Jlillislério da Guerra-l.ll

Direc~rlO Gcral-2.a Rrparlição

Concedidas
as vantagens
do que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? [):f>70, de 10 do Maio de 1919,
modificado pela lei H.O 1:039, do 28 de Agosto de 1920,
a contar das datas quo lhes vão indicadas, aos oficiais de
infantaria em seguida mencionados:
Major José Francisco
Pires do Carmo, no regimento
de infantaria n," Hi, desdo 1 de Novembro de !fl2G, por
ter completado o tempo de serviço efectivo como oficial
necessário
para o segundo aumento de 10 -por cento sõbro o sôldo.
Capitães:
António Moreira da Cãmnra Botelho Gusm110, no quadro da arma, desde 1 de Novembro do 1026;
João Fernandes
Barradas,
no regimento
de infantaria
n.? 15, desde 14 de Junho; António Josó Soares Durão,
no batalhão
de caçadores
11.0 8, desde 18 de Janeiro;
Alfredo Augusto
Pereira
o Manuel António da Silva
Garcês,
no batalhão de caçadores n. o 2, António Rodrigues, no distrito do recrutamento
e reserva 11.° 20, Fernando 'I'eixeirá de Faria, na guarda fiscal, e Calisto Aníbal, no depósito geral de material de aquartelamento,
desde 26 do Julho do corrente ano, por torem completado o tempo de serviço efectivo como oficial necessário,
o primeiro
para o segundo aumento e os restunrcs para
o primeiro aumento do 10 por cento sóbre o soldo.
'I'encntos : José Rnúl Alves da Cruz, no quadro da
arma, desde 2 de Setembro de 1924; Octávio Baptista
da Silva Lemos,
Nicolau da Costa Pavão o Francisco
Mota Carreiro
da Câmara, no regimento do infantaria
n." 4, Afonso Ferreira
Botelho, no regimento do infantaria n.? 8, Adórito de Sequeira Varejão Castelo Branco,
no regimento
de infantarin
0.0 9, Manuel
José Rodrigues, no regimento
do infantaria n.? 10, Manuel Anacloto Pereira
o Cristóvão Pereira, no regimento de infantaria n. o le, Manuel Francisco Candeias, no batalhão
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de caçadores n.? 3, António Pinto, José Avelino de Andrade o Viriato Lopes das Neves, no batalhão de metralhadoras n.? 2, desde 30 do Junho do corrente ano, por
terem completado o tempo do serviço efectivo como oficial necessário para. o primeiro aumento de 10 por conto
sôbro o soldo.
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,
nos oficiais
de artilharia
em seguida mencionados:
Tenente-coronel,
da Direcção da arma, José .Jorgo Ferreira da Silva, desde 1 de Dezembro de 1926, por tal'
completado o tempo de serviço efectivo desde a .sua promoção a tenente necessário para o segundo aumento do
10 por cento sobre o sôldo.
'I'cneutes, da Direcção da arma, Júlio César de Passos
Barbosa . Caldas,
desde 26 de Abril, e José Gnilherme
Duarte Perry de Almeida e Brito, desde 30 de Junho do
corrente ano, o do grupo mixto independente
de artilharia montada n. ° 24 Luls Falcão Mona e Silva, desde a
mesma data, por terem completado o tempo de serviço
efectivo como .oficial necessário para o primeiro aumento
de 10 por cento sõbre o soldo.
Nula o de nenhum efeito a parte do decreto de 11 do
J unho do corrente
ano inserto na Ordem do Etaército
n." 8, 2.a série, de 18 do mesmo mês; que passou à situaçüo de adido o capitão do regimento de infantaria
n.? 19 António Pedro de Carvalho.
Ingressa
na arma de cavalaria,
nos termos do artigo
7.° do decreto n.? 13:020, do 16 de Dezembro de 1926,
o alferes miliciano de artilharia,
inscrito na escala dos
sargentos, José Carlos Pinto Coelho Martins de Lima, ficando nula e de nenhum efeito a parto do decreto de 16
de Abril do corrente
ano que o mandou Ingressar
no
quadro auxiliar dos serviços de artilharia.
Govérno Militar de Lisboa
Comando de nr-tíl har-In

Major,

o capitão

de artilharia

Afonso Jorge

do Aguiar.
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Direcção da arllla de infantaria.
:Major, suprauumerano,
O capitão
de infantaria,
no
quadro
da arma, Alberto
.Io sé Caetano Nunes Freire
Quaresma,
Quadro da arma do infantaria
Coronel,
supranurnor.u-io,
o tenente coronel de infantaria, no quadro da arma, Jacinto Augusto Xuvior de
Magalhães.
Regimento de inrantaria n.· 12
Major, o capitão de infantaria
Orlindo José do Carvalho, contando a antiguidade
desde 9 de Julho do corrente ano.
Batalhão de caçadores n, o 3
'I'onontc-coronol,
supranumorru-io,
comandante, o major
comandünto interino Manuel da Silva Teixeira.
Grupo de defesa submarina de costa
Capitão
de artilharia,
arli.lo, Emídio Duarte Cadima,
que 80 apresentou de licença ilimitada cm 5 do corrente

mõs.

Disponibilidade
Major do cavalaria J OSÓ da Costa, capitão do infantaria José Dias Mendos, tenentes do infantaria
Alexandre
Francisco
Ferreira.
Surruonto o ÁLvaro Duarto da Silva
Sanches e alferes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
J esé Cardoso Machado, todos adidos , q 1)(1 do
regresso,
o segundo do Miuistório das, Colónias, o último
do licença ilimitada e OR restantes do Ministério
do Interior, por torem deixado (lo prestar serviço na ~l1al'da
nacional ropublicann,
so aprcsentnram,
o primeiro cm
30 do .r ulho, o segundo em 1 o os restantes om G do
corrente mês.
Adidos

'I'enonto-coronel,

auprcnumorãrio,
o major do infantada guarda naeioual republicana
Ernesto Duval Pestana Lopes.
Capitães de artilharia José de Pina Cabral, da 2.:1inspeccao de artilharia, c do q uadro especial, António ERquívol, no quadro de comissões, por terem sido requisitados para desempenhar
urna comissão do serviço dcpondente do 1\linistório das Colónias, nos termos do urtigo
2.° do decreto n." 13:309, do 23 de Março do corrente
Imo.
ria, adido,
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Adidos ao quadro
Tenentes
de infantaria,
adidos,
Francisco
António
Marcos o José Pinto de SOL11:)/1
Júnior, que de n"lgl'osso,
respectivamente,
. da guarda
nacional republicana
o do
Millist('rio das Colónias se apresentaram
em 28 de Julho
e 11 do corrente mês.
Baixa do serviço militar
Alferes miliciano do regimento
do íufantaria n.? 20
Aprígio Neves de Castro, por ter sido julgado
incapaz
de todo o serviço pela junta hospitalar
de inspecção,
Reserva
Coronel de infantaria,
no quadro da arma, Raúl do
Meneses
Vieira Coelho e tenente-coronel
do infantaria, 110 quadro da arma, Luís Carlos do Almeida Oasasaa, por torem sido julgados incapazes do serviço activo
pela junta hospitalar de inspecção.
Reforma
General,
o coronel na mesma situação
.Tu dola Côrte Real, nos termos do artigo
§ único do decreto dr 25 d« Maio de 1911,
antiguidad0 desde 30 de Junho do 1915, por
se encontrar na situação de reserva e ser-lho
dontriua do mencionado artigo,

IJinislério da Guerra-

l.a Dircrção Gcral-

4_4

José Carlos
441.0 e seu
contando a

nesta data
aplicada

a

neJJarli~ão

Considerado
nulo e de nenhum efeito o decreto de 16
de Janeiro
do 1926, publicado
na Ordem do Exército
n, o 1, 2, ~ sério, do JllPSIIlO 11110, que concedeu a medalha
militar <lo prata da classe do bons serviços, letra C', ao
tenente
do cavalaria
João Augusto .Azillhuis de Melo,
por se ter reconhecido q ue à concessão da referida modalha se opõe o artigo 1.1.0 do regulamento
para a concessao da medalha militar, cm virtude de o mencionado
oficial haver já sido premiado
pelos mesmos serviços
com o grau do cavaleiro da Ordcm do Cristo com palma.

4. o -

Por decreto de H do corrente mês:

Abatido
no ofcctiv o do oxército o tenente do regimento de cavnlaria n." 9 Alfredo j.forais Sarmento,
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Por decretos de 20 do corrente mês:
~Iiuistério da Guerra -- ta Direcção Geral- 2. a Repartição

Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.0 do decreto n.? 5:570, do 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
correspondentes
a dois aumentos de 10 por cento sôbre
o sóldo, o primeiro desde 1 de Dezembro de 1920 até
30 de Novembro de 19:?5 e o segundo desde 1 do Dezembro de 1925, ao coronel de engenharia, graduado,
João Teixeira da Silva, por ter completado o tempo de
serviço efectivo como oficial, desde que foi promovido a
tenente, necessário }lara o primeiro e segundo aumentos
de 10 por centu sobre o sõldo,
Nula e de nenhum efeito a parte do decreto do 18 de
Junho do corrente ano, inserto na Ordem do Exército
n." 9, 2.a série, que passou à situação de adido o tenente
de artilharia J osé dos Santos Oliveira.
Abatido ao efectivo do exército o tenente da bataria
de artilharia de defesa móvel de costa n. o 2 João Carlos Lopes da Silva Martins, por ter completado o tempo
de ausência necessário pum constituir deserção em 6 de
Fevereiro do corrente uno.
Abatido ao efectivo do exército o tenente miliciano do
serviço de administração militar, no quadro de reserva,
Francisco de Lis Díoní-do do Almeida, por estar incurso
no artigo 175.0 do Código de. Justíça Militar,
Grupo mixto independente de artilharia

montada n.v 24

Alferes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
o aspirante a oficial do mesmo quadro Manuel Gonçalves Rodrigues, contando a antiguidade para todos os
efeitos desde 14 dr Julho do corrente ano.
Regimento de cavalaria n,> O

'I'enento, adido ao quadro, Abel1\Ionteiro Lourenço,
que de regresso do Ministério do Interior se apresentou
em 14 do corrente mês por ter deixado de prestar serviço na guarda nacional republicana.
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Quadro especíal a que se refere o artigo 5.· do decreto
n.v 7:823, de 23 de Novembro de l1i121

Tenente miliciano de infantaria, do quadro especial,
adido, João Alves do Sousa, que de regresso do Ministério do Interior se apresentou om 12 do corrente mês.
por ter deixado de prestar serviç-o na guarda nacional
republicana.
Disponibilidade

Coronéis: de infantaria, adido, Feliciano António da
Silva Leal e de artilharia José Pedro Soares, que de regresso, respectivamente, do Ministério das Colónias e do
quadro de comissões, se apresentaram em 17 do corrente
mês e 12 de Julho último.
Capitão de artilharia, adido, João Carlos Guedes Quinhones Portugal da Silveira, tIUO de regresso do Ministério das Colónias se apresentou cm 9 do corrente mês.
Tenentes, adidos, de infantaria José A ntónio Guerreiro
Rebeca Júnior o Alvaro' Duarte da Silva Sanches, e do
quadro auxiliar dos serviços :10 artilharia José António,
que de regresso, respectivamente, do Ministério das Colónias, da guarda nacional republicana e do quadro de
comissões, se apresentaram em 17 e 6 do corrente mês
c 13 do Junho último.
Adidos

Capitão de infantaria, no quadro da arma, António
Luís Salgueiro Fragoso e tenente do grupo de artilharia
posada n. o 2 José Paulo de Sousa Rego, por terem sido
requisitados, respectivamente, para desempenhar uma
comissão do serviço dependente do Ministério das Finanças nu guarda fiscal o no Ministério das Colónias, nos
termos do urtigo 2.0 do decreto n," 13:309, de 23 de
Março do corrente ano.
Adido ao quadro

'I'enento do infantaria, adido, J'aimo Lourenço da
Costa, (lU o do regresso do Ministério das Colónias se
apresentou em 15 do corrente mês.
Reserva

Capitão do quadro auxiliar dos serviços do artilharia,
ao quadro, António Joaquim Ferreira Pomba, nos termos do n. o 2.0 do § 2.0 do artigo 60.0 do decreto
n, o 12:017, de 2 do Agosto de 1926.
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Reforma.
Coronel, na sitnação do reserva,
Álvaro Nobre
-:\7 (liga, por ter atingido o limito de idade, nos termos
n. o 3.0 do § :3.° <lo artigo COoo do docroto n. ° 12:017,
2 de Agosto do 1926.
Capitão
miliciano
do quadro ospccíal do serviço
administração
militar
Godofrcdo Frias Barbosa,
por
achar incurso na alínea a) do 11.° 1.0 do artigo 14U.o
regulamento
de disciplina militar.

da
do
d
do
se
do

6 ('- I'ortarias

Por portarias de 23 do mês findo:
Millí~lério da Guerra - I. 3 Direcção Gcral-

ta Reparli~ão

Louvado o capitão do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia,
do regimento de artilharia ligeira 11.° 5, Narciso da Conceição Ferreira,
111'10zõlo, dedicação o intoligência que om França, em 1917, revelou na instrução
para
os quadros das batnrias
do morteiros
pesados,
e em seguida 110 descmpcuho
das funções do instrutor
do que foi oncnrrogarlo,
comissão esta extraordinária
o
importuuto pelos resultados
obtidos.
Louv tido o tenente, reformado,
Acácio 'I'eixeira Lol)es, pela dedicação e diligência com quo desempenhou
o importante
serviço do com anduute do pôsto de ligação
na serra M'K1!Il.in., na reg-il'lo do Niassa, duraute a guerra
contra
os alemües na A Irieu. Oriental Portugue a em
1917-1918,
comissão
oxtraordiuária
L'. ercida
em primoira linha.

Por portaria de 4 do corrente mês:
lIinislério ,Ia Guerra - 3. a DircI:çáo Geral- 5, a Rfparlição
Tendo

11,

comissão

nomoada

na

Ordem

elo Exército

17, 2." série, de 2;'), do Setembro de 1924, pnrll dar
cnmprimrrnto
ao detorminndo
nu portaria n.? 2:5:36, de
n."

19 de N ovem bro de 1920, npresontudo
os sOUS" trabalhos: manda o Govõmo !ln República Portuguesa,
pelo
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1finistro dn. Guerra, dissolver a referida comissão o louvar os seus membros,
f!:C'uerais J osó Justino 'l;eixeirn.
Botelho e Vitoriano
Josó César, coronóis médico José
Gomes Ribeiro C' de reserva Eugénio Carlos 11n.rdel Ferreira, major do infantaria
Fr-ancisco de Passos e capitão
de cavalaria,
com o curso do estado maior, José de Sá
1\10 quita, vela dedicação, critério o inteligência quo domoustrurnui no dosomponho da sua missão.

Por partarla de 6 do corrente mês:
lIiDi~tério da Gucrra- f.O' Dirrr~ão Gml-

2.11 Repartição

Promovido
a primeiro
sargento
aspirante
a picador
para o regimento do cavalaria n.? ,por so achar compreendido nas dispo iiões do artigo 14.0 do regulamento
parn o curso de picadores militares, de 23 de Março do
H)14, o segundo sargento H. o 167 da 2. n bafaria do regimento do artilhariu u," 1, Manuel Gaspar.

Por portaria de 9 do corrente môs:
llinistérie da Guerra _La lIirecçáo Grral- 3.11 Reparli~ão
Exonerado
de vogal efectivo do Ministério da Mm-inha, da Direcção do Montepio (los 'arg~ntos
do Torra o
Mur, 110r lhe pertencer fi promoção a guarda-marinha
do
seeretnriado
naval, o sarg(\uto ujudanto n.? 290 da brigada do urtilheiros,
)Inlluül • Iartins, o nomeado em sua
substitutcão
o primeiro sargento sinaleiro n." 1:432, da
brigada do mariuhclros,
lúUlucl 'romã.

Por portal la de 11 do cerrente mês:
rrlsi,lência tio Ministério
Mando
id nci
cionada.
con trnir
culosos

o Govôrno da República Portu·goosa, pela Prodo ::\1inistério, nomear a comissão abaixo mencom o fim do augnriar donativos para se poder
o in talar o auatório para sargentos tuberdos ex6rcitos do terra o mar cm Iocal acon e-

ORDEM

W2

lhado pelos técnicos,
Central
pró-Sanatório
'r erra e Uar D :
Presidente
O actual
do estado
Sonsa.

no
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a qual so denominará
e Oouiissão
dos Sargentos
dos Exércitos
de

honorário:

Ministro da Guerra, tenente-coronel
do COl'pO
maior Abílio Augusto
Vuldês do Passos o

Presidente efectivo:
G oncrnl Luís Manuel Agostinho Domingues,
dor militar

2,' Série

governa-

do Lisboa.

Vogais:
Coronel do cavalaria,
com o curso do estado maior,
Júlio Ernesto
de Morais Sarmento.
Coronel de infantaria
António Emílio Cortês, reprosentante da guarda nacional ropublicana.
Coronel, na situação de reserva, Engéuio Carlos Mardel Ferreira,
representante
da Câmara Municipal
do
Lisboa.
Capitão de mar e guerra. José Augusto Vieira da Fonsoca, representante
da Intendência
do Pessoal da Armada.
Major da aeronáutica
João Luís do Moura, governador civil do Lisboa.
Major de infantaria
António Corroia, d:t Silva Carva1110, roprcsontante
da guarda fiscal.
Tenente coronel de infantaria Jo1to ::\Iaria Ferreira do
Amaral, comandante
da polícia de segurança pública de
Lisboa.
Capitão dn aeronáutica
António Rodrigues Alvos, comandante dos bombeiros muniolpais de Lisboa.
'I'onontos-coronéis
mód 'CDS: A fonso J Icnriquos Botelho
de Sá 'I'oixeira e Eugénio Pereira Castro Caldas.
Capitão de fragata médico António Augusto Fernandes.
João Consigliori Pedroso, prosidouto da Junta Geral do
distri to do Lisboa.
Dr. Cnssiano Neves, presidonto da comissão executiva
da Assistência "N acional aos Tuberculosos.
Abel Moutinho, representante
do jornal Diário de No-

tícias.
Secretário,
Marques

capitão

Bt'2tO.

do secretariado

militar

Francisco

2.· Série
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Por portaria de 18 do corrente m~s :
Ilillistério da Guerra - Repa I,tição do Gabinele
Louvado
o major da acromiutica
Luís Carlos
da
Cunha e Almeida pela maneira inteligento e pela grando
dedicação com que cm 1918 desempenhou
o cargo do
chefe da missão dos pilotos e mecânicos que se encontravam apresentados
no Groupo de Divisions d'Entrainement em França, contribuindo polo SPU procedimento para
manter o bom nome dos oficiais portugueses
entre os
seus camaradas
da aviação francosa e ainda pela sua
conduta na esquadrilha
«Spad 7~h, onde mereceu as melhores informações
do comandante
pela maneira como
desempenhou
as missões sôbre as linhas <10 que foi encarregado,
conduzindo o SHU avião com muito sangue-frio
e competência,
permitindo
110 seu observador
colher as
melhores informações e fotografias,
quer sobro as linhas
inimigas quer para além dessas linhas, sendo tais serviços
considerados
de importantes
e extruordinários.

Por portaria do 22 do corrente mês:
Miui lério da Guerra - Repartição do Gahillfle
Lonvado
o coronol de artilharia
Eugénio Augusto do
Almada
Castro
Bilstein do Meneses, pelo muito zêlo,
competência o notáveis qualidades que revelou no desempenho dos diferentes
serviços qUG lhe foram atribuídos
nu Escola Prática de Artilharia,
ondo permaneceu
cêrca
de 20 anos, e onde particulnrmcnte
sempre se distinguiu
pela maneira brilhante o vordadeiramente
notável como
soubo dirigir a instrução dos oficiais, e aiuda pela forma
superior
como sr houve sempre no desempenho das diflcois funções do comandante da mesma. Escola, confirmando assim as suas altas qualidades de inteligência e
de oflcial disciplinador
que sempre tem sabido honrar lt
arma a' que pertence.

7. b - Por determ'nlção do Govêrno da República:
liDisl~rio

da Guerra - 2, a D,rcc~ão Getdl- 5. n Reparlição

Major do serviço de udminlstrnção
militar,
nibilidado, João Baptista Moniz Ferreira.

em dispo-

oo l
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Capitães
do serviço d0 adrninistrnção
militar:
do depósito territorial
do material dr- aquartelamento
do POrto,
António Alvaro dos San tos Peroira, Josó Nunos Grogório o Guilhermiuo
Augusto da Costa; da 4.a Repartição
da 4.& Direcção
Geral do Miuistério da Guerra, David
V az da Fonseca A boi m.
'I'eneutos
do mesmo 801'vi(;0: do extinto regimento
de cavalaria
n.? G, António Orslní de Sousa Sampaio;
do gOYêl'110 militar de Lj~lJoa, adido ao qll dro, Simão
da Costa Almeida; do extinto grupo do trem n, 02, António Agostinho ; do extinto grupo do trem n.? B, -Icsé :\Ialdonado Horta do Vale, e milii-iuno, do extinto batalhão
de sapadores mineiros n. o 2, A utónío Maria Vnrela Lopes.
Delegação na 3.' rogtâo militar
Tenente
do mesmo serviço, adido ao quadro, do ex.
tinto grupo do trem n.? 4, Alfredo da COHta Setas, por
motivo disciplinar.
lIinistério da Guerra - 3. a Diréc~io Gml-

til Rfparliçlo

Coronel do corpo do estado maior, da 4.11 Repartição,
Henriquo Sátiro Lopes Pires Monteiro.
8.' Repartição
Tenente
do secretariado
militar,
José do Sousa Júnior.

da 5. ~ Ropurtíção,

~rquivo Histórico-Militar
Capitão, supranumerário,
do batalhão do ciclistas n. ~2,
Josó Joaquim do Jesus.
Secção de Cartografia
Capitães,
supranumerário,
do butalh! O de metralha.
doras 0.° 2, ::Marcelino Pais do Figueiredo Alves, e na
situa~ão de reserva,
Germano Martins Roque dos Santos.
Estado maior general
Ajudante
de campo do marechal Manuel do Olivoira
Gomos da. Costa, o tenente do regimento do cavnlaría
n. o 3 João Herculano
do l\fOUl'l1.
Conselho superior de disoiplina militar
Ajudante
do campo do genérnl presidente,
o capitão
de artilharia Manuel A ugusto da Silva Pestana.

2."
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Conselho de Recursos
Ajudante de campo do vogal geuornl Miguel Baptista
da Silva Cruz, o tenente tIo infantaria,
no quadro da
arrua, António Pereira Rodrigues.
1." região militar
Direcção do serviço de "propriedades e obras militares
Capitão do quadro auxiliar dos serviços de ongenharia, do regimento do sapadores
minoiros,
Avelino Go-

mes.
3.' ,'l' rlão militar
Ajudante do campo do comandante interino, o tenente
do rogimonto de infantaria n, U 21 João Barroso Lopes.

4.' rl'gillo militar
Ajudante do cnmpo do comandante interino, o tenente
de artilharia,
da escola prática da arma, Joaquim Hemitério Adrião de Sequoiru.
Governo militar do Li boa.- Quartel general
:3.' He"artição

Capitão do rogimento
quim de Magalhães.

do infantaria

n, o 1 Manuel

J ou-

L" inspecção de infantaria
Mnj 01' do regimento d» infun taria n. o 3 J0110 do N ascimento l\fachado, pelo pedir.

Quadro da arma de infantaria
Tenentes:
do regimen to do infantaria n, o 3 Guilherme
:Martins Gonçalves,
pelo llL'dir; do regi monto do infantaria n ." 9 Josó da Conceição Silva Freitas e Júlio Albano
do Mntos, do regimento do infantaria n.? 211huucl
MenOSf!S do M010 Vaz do Sumpuio c do batalhão
de metralhadoras n.? 1 Abel do Sousu :\Ioutinho.
Adidos ao quadro
Capitão do batalhão do caçadores n.? 10 Eduardo
derico Valdõs de Faria.
Tenouto do rogimento de infantaria n,o 9 António

Fre-

J osé

da Silva.
Supranumerá.rIo
'Tenente do infantaria Oar.los Oírlaeo Ferreira

da Silva.

G06
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Regimento de infantaria n.· 6

Capitão do regimento do infantaria n, o 16 Raúl Eugénio Machado 'I'avares Vasconcelos, pelo pedir.
Tenentes elo regimento do infantaria n." 21 Joaquim
dos Prazeres Pereira o do batalhão de ciclistas n. o 1 Joaquim Cardoso do Moura Bossa, pelo pedirem.
Regimento de infantaria n.v 9

Capitão de infantaria,
Fernandes.

adido ao quadro, J osé ~rIaria

Regimento de infantaria n.· 11

Alferes do quadro auxiliar elos serviços de artilharia,
do extinto grupo do companhias do artilharia de costa,
Hermenegildo Augusto dos Santos.
Regimento de infantaria n.· 12

Capitão do infantaria, adido ao quadro, João Marques,
pelo pedir.
Tenentes de infantaria, adidos ao quadro, Vergílio de
Oliveira e António Homem Robêlo Júnior, pelo pedirem.
Regimento de infantaria n.· 115

Capitão do regimento
Silva Bento, pelo pedir.

de infantaria

n.? 21, Júlio da

Regimento de infantaria n.· 16

Capitães de infantaria, adidos ao quadro, Higino Augusto Nunes Godinho e João Pereira Pina, sendo êste
pelo pedir.
Regimenfo de infantaria n.· 20

Capitão de infantaria, adido ao quadro, Gervásio Albano Baptista de Sousa.
Tenente do regimonto do infantaria n," 18 José Rangel Coolho do Almeida, pelo pedir.
Regimento de infantaria

D.· 21

Tenente miliciano do quadro especial Afonso da Costa
Ribeiro, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.· 22
adido ao quadro, César de Sea-

.. Teneute de infantaria,
bra Rangel, pelo pedir.

Bat alhão de caçadores n." 1

Tenente
Fernandes,

de infantaria,
pelo pedir.

suprnnumorário,

Jos6 Joaquim

2.' Série
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Batalhão de caçadores n.· 3
Capitão,
adido ao quadro, do regimento
D.O 9 Mário Augusto
Vaz, pelo pedir.
Batalhão de caçadores
Tenente do regimento de infantaria,
Pereira Gago.

Capitão
Mendonça,
Tenente
do extinto
trela, sem

G07

de ínfantarie

D.· 4
n." 4 João Afons~

Batalhão de caçadores n.> 6
de infantaria,
adido ao quadro, José Maria de
pelo pedir.
.
do quadro, auxiliar dos serviços de artilharia
grupo de trem n.? 3 Manuel Sequeira Esencargos pam. a Fazenda.

Batalhão de caçadores n.v 7
)
Capitão, adido ao quadro,' do regimrnto
de infantaria
n. ° 7 Francisco Pereira de Barros. pelo pedir.
)
Tenente,
adido ao quadro, do batalhão de caçadores
n." 1 Frunciséo Lino da Silva, pelo pedir.

.

)

Batalhão de caçadores n.·
Capitão de infantaria,
José Ribeirinho.

adido

ao

I}

quadro,

Alexandre

Batalhão de metralhadoras n.· 2
- Tenente de. infantaria,
Santos, pelo pedir.

no quadro

da armá,

David

dos

Direcção da arma de artilharia

Tenente
Arnaldo

do secretariado
Carvalho TOrres.

militar,

em disponibilidade,

2." Inspecçâo de artilharia
Capitão 'do regimento de artilharia
nio de Ornelas o Vasconcelos.
I

ligeira

n.? 2 Antó-

Regimento de artilharia ligeira n.· 1

Tenente de artilharia do extinto grupo de companhias
do artilharia
do costa Mário José da Silva 'I'ravnssos
de Arnedo.
Alferes do quadro auxiliar dos serviços de artilhada,
do extinto grupo de trem n.? n." 4, António Francisco,
pelo pedir.

1

•
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ligeita n.· 2

.

. T nento-coronel,
do extiuto grupo de companhias ,do
artilharia de costa, Luis.de Albuquerque
Gusmão.
Capitães : miliciano do quadro especial de artilharia
do extinto depósito do regimento de artilharia n." 2 José
{ia Silva Dias e do quadro auxiliar dos) serviços do artilharia do extinto grupo de trem n. o 2 Etuídio Pereira
da Costa.
Tenentes
do quadro auxiliar dos serviços de artilharia do extinto grnpo de trem n. o 2 António Lopes :f'a1'10ha
o David Paula Assis Cortesão,
"
Regi1n1l!1tO de artilharia

lig<eita n.O 3

Capitão de artilharia,
do extinto grupo do oompanliías
de artilharia
de costa, Candido Augusto Ribeiro .
. .Al~er~~, do extint~ grupo dI) batarias do artilharia
a

CM-aio,

~

Tlumberto da Silva Delgado.
I

Regimento <le artilharia
I

.

ligeira n.6 4
j

Capitão de artilharia,
em disponibilidade,
João Carlos
Guedes Quinhones Portugal
da Silveira, pelo pedir.
Regimento de artilharia

•

de oosta. l;I..o 1

)

Capitão de artilharia do extinto grupo de companhias
de artilharia ele costa Ricardo Malhou Durão.
Tenentes:
de artilharia José Maria de Vasconcelos,
miliciano do quadro especial António. de ~fl\tos Eib~iro
e do quadro auxiliar dos serviços de artilharia José Luis
Nunes Júnior, todos do extinto grupo de companhias de
artilharia
de costa. I
Regimento de artilha.ria d'e coé'ta.n." 2
Tenente do quadro auxiliar dos serviços do artilharia,
adido ao quadro, .1\ nt6nio 'Pereira,
pelo pedir.
_. ,.,
,
Grupo independente de artilhlUlia. pea-ada n.b 3
Alferes !lo quadro auxiliar dos serviços <lP. artilharia
do extinto grupo de trem n.? 3 José Consciência, pelo

pedir:

Grupo independente de artilharia de montanha n.O 1õ
Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
do extinto batalhão
de metralhadoras
1).0 2 José
Pinto
Gonçalves Correia.
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Grupo mixto independente de artilharia montada n.> 14
Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
do regimento de infantaria
n." 10 Manuel de FiglIeir@do
Machado, por motivo disciplinar.

Tenente
da Cruz.

Grupo de artilharia a cavalo n.s 1
do regimento
de artilharia 'n." 2 Humberto

Grupo de artilhaTia a cavalo n." 2
Capitão do regimento de artilharia
ligeira n, o 3 Francisco Vitorino Félix Cativo, pelo pedir.
Toneuto do quadro auxiliar dos serviQos de artilharia
do extinto grupo do trem n.Q 3 João Pinto,
Grupo de defesa submarina de Msta.
.
Capi tães do extinto !? o batalhão de artilharia de costa
Jos6 Augusto Monteiro do Amaral e José Inácio de Olí"eira.
Tenento LIo extinto 2.0 batalhão de artilharia de costa
Humberto Pais Martin» dos Santos.
Alfores do extinto 2.0 batalhão do artilharia
de oos ta
Carlos Luciano Alves de Sousa.
•
Grupo do espeoia.listas
Segundo comandante,
o capitão de artilharia,
do quadro da arma, José Alberto Barbosa Carmona.
Capitão do artilharia,
em disponibilidade,
Francisco
Freire de Matos :Mergulhão, pelo pedir.
1.. companhia
de trem hipomóvel
Comandante,
o major do quadro auxiliar dos serviços
do artilhnria
do extinto grupo de trem n, o 1 Manuel
Francisco Mamede.

~ .• oompanhia de trem hipomóvel
do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
regimento de artilharia n.? 2 Manuel António
·~Jourinba de Almeida.
Tenentes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
do extinto regimento
de artilharia
n. o 2 Henrique Tavares de Almeida e Maximino Marques.
Alferes do q1!lldro anxíliar dos serviços de artilharia
do extinto regimento
de artilharia
n." 2 JOIl9,uim Moreno da Cunha.

Capitão
do extinto
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3.· companhia de trem hipomóvel
Comandante,
o tenente-cor-onel
do quadro auxiliar dos
serviços de artilharia António Marques Monteiro.
Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
no quadro, Francisco António Gonçalves.
Escola Prática. de Cavalaria
Alferes do regimento de cavalaria n.? 2 João António
de Araújo Pimenta da Gama e do regimento de cavalaria n.? 5 Eduardo Almeida Dias,
Quadro da arma
Capitão
do regimento
de
ciano da Costa Júnior.
. Tenente, adido no quadro,
n.? 6 Raúl Buptista Lúcio da

de oa.valaria
cavalaria
n.? 4 José Felido regimento de cavalaria
Silva, pelo pedir.

Regimento de oavalaria n.· 2
Capitão de cavalaria,
em disponíbilídado,
Zarco Gomes Pereira da Câmara.
Alferes picador do regimento de cavalaria n," 3 José
Marcelino Ramos Toscano.
Regimento de cavalaria n.· 3
Tenente do regimento de cavalaria n." 4, João Herculano de Moura, pelo pedir.
Regimento de ca.valaria n." 6
Alferes do regimento de cavalaria n.? 7 Mário Álvaro
de Carvalho Nunes.
Regimento de cavalaria n.' 7
Alferes do regimento de cavalaria n. ° 1 Diogo Rogério dos Reis Temudo, pelo pedir.
Regimento de cavalaria n.' 8
Major de cavalaria, em disponibilidade,
José da Costa.
Tenente do serviço de administração
militar
do extinto grupo de trem n. ° 2 António Ventura,
pelo pedir.
DireoQãoda arma de engenharia
Capitão do regimento de sapad.rres mineiros
Nunes Freire.
.

António

2." Série
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Regimento de sapadores mineiros
Capitão do quadro auxiliar dos serviços de engenharia, da Direcção da arma, João Miguel Fontes Dourado.
Batalhão de automcbí líataa
Capitão do quadro auxiliar dos serviços de engenharia, do regimento de tclegraflstas,
João Antunes. Salvador.
Dtrecção do serviço de administração militar
3,' Repartição
Chefo, O coronel do serviço de administração
militar,
da 4.& Repartição,
Alfrodo Ernesto Maltês Pico.
4,' Repartição

Chefe, O coronel do serviço de administração
militar,
da 5. a Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da
Guerra, João Baptista Valente da Costa.
1.' oompanhia de administração militar
Comandante
interino,
o capitão do serviço de administração
militar, da extinta 3.a companhia, lIemetério
Augusto de Carvalho Massano, pelo pedir.
Capitão
do mesmo serviço, do extinto grupo de trem
n.? 1, José Esteves.
Tenentes 00 mesmo serviço, do referido extinto grupo,
Joaquim
Augusto
da Silva, Antero da Silva Pereira
Guimarães,
António Francisco
Cam acho P, adido ao
• quadro, Henrique José Lopes.
2,' oompanhia de administração militar
Comandante,
o major do serviço de administração
militar, do extinto grU!10 de trem n. o 2, Vitorino Maria
Gonçalves Canelhus,
Capitão do mesmo serviço, do extinto depósito territorial de material
de aql1ul'tdamento
de li~\'ora, Carlos
Grave.
'I'cneuto do mesmo serviço, do extinto grupo de trem
n." 2, Aníbal Alexandre
de Aguiar.
3.' companhia de administraQão militar
Comandante,
o tonente·coronel
do serviço de administração militar, do extinto grupo de trem n.? 5, Júlio
Eugénio Segurado Ach('mann.
Capitães do mesmo serviço, do referido extinto grupo,
Isidro Fernandes
Leitão e miliciano Manuel Duarte Pereira dos Santos Ribeiro.
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Tenentes
do mesmo serviço, adido ao quadro, do extinto grupo de trem n," 4, Francisco Augusto Gouveia;
eID disponibilidade,
do extinto grupo de trem n, o 5, António Rodrigues Cardoso e Cnrlos da. Purificação do Nascimento Santos;
e do mesmo grupo Manuel Dias Vasconcelos, Procópio Castelo Branco e António Dias Sancho.
.
Quadro dos ofioiais do secretariado militar
Tenentes do secretariado
militar, da Direcção da arma
de infantaria,
Rafael Figueiredo
Ministro, e da Direcção
da arma de artilharia,
Alberto 'I'eriaga da Silva Leitão.
Arsenal do Exéroito
do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
do regimento
de cavalaria
n.? 7 Alfredo
Evangelista,
pelo pedir.
Farmáoia Central do Exéroito
Delegação junto do hospital militar veterinário prinoipal
Alferes farmucêutico Leão Rodrigues
de Almeida Cor-

Tenente

reia.
Esoola Central de Ofioiais
Srcrctúrio,
o capitão miliciano de artilharia,
adido ao
quadro dos oficiais do secretariado
militar, Manuel M 0reira da Cunha,
Escola. Central de Sargentos
'I'enente do serviço do administrução
militar do regimento do cavalaria n. o 8 Francisco Marques Lima.

8. o ~Ministério da Guerra- RrJlarliçfio
do Gabinete
a) Tendo sido agraciado com a medalha da Cruz Vermelha do Dodica<;llo, da Sociedade Portuguesa
da Cruz
Vermelha,
o alferes de infantaria
Armindo
Monteiro
Amador,
é-lhe permitido
usar as respectivas
insígnias.

b) 'rendo sido agraciado pela terceira vez com a medalha
de Agradecimento
da Sociedade
Portuguesa
da Oruz
Vermelha. o primeiro cabo enfermeiro n. ° lJGO da 3.· companlna de saúde, João D uarte Júnior, é-lhe permitido
usar o algarismo 3 sobre a fivela das respectivas
insígnias.
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Tenentes do mesmo s(lr\"iço, adido ao quadro, do extinto grupo de trem n.? 4, Francisco Augusto Gouveia;
em disponibilidade, do extinto grupo de trem u. o 5, António Rodrigues Cardoso e Carlos da Purificação do Nascimento Sautos; e do mesmo grupo Manuel Dias Vasconcelos' Procópio Castelo Branco e António Dias Sancho.
Quadro dos oficiais do secretariado militar

Tenentes do secretariado militar, da Direcção da arma
de infantaria, R.afael Figueiredo Ministro, e da Direcção
da arma de artilharia, Alberto Teriaga da Silva Leitão.
Arsenal do Exéroito

'I'ononts do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
do regimento de cavalaria n. o 7 AUfredo Evangelista,
pelo pedir.
Farmáoia Oentrat do Exéroito
DelegaQãojunto do hospital militar veterinário principal

Alferes farmacêutico Leão Rodrigues de Almeida Correia.
Esoola Central de Ofioiais

Srcretário, o capitão miliciano de artilbarin, adido ao
q uaclro dos oficiais do secretariado militm-, Manuel Moreira da Cunha.
Escola Central de Sargentos

Tenente do serviço de administ:ração militar do regimento do cavalaria n. o 8 Francisco Marques Lima.

8.

o-

Ministério da Guerra - Rrl,artiçâo do Gabinele

a) 'rendo sido agraciado com a medalha da Cruz Vermolha do D~dica('i1O, da. Soci<,dade Portuguesa da Cruz
Vermelha, o alferes de infantaria Armindo Monteiro
Amador, é-lhe permitido usar as respectivas imlgnias.

b) Tendo sido agraciado pela terceira vez com a medalha
de Agradecimento da Sociedade Portuguesa da Cruz
Vermelha o primeiro cabo enfermeiro n.? ~GOda 3.' companhia de saúde, João Duurte Júnior, é-lho permitido
usar o algarismo 3 sôbre a fivela das respectivas insígnías.
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dd 6uma - f. a DircI'ção Gcral- t. a neparli~ão

Declara-se
que chegou à sua altura para entrar rio
respectivo
quadro,
tenente do secretariado
militar, em
disponibilidade,
Arnaldo de Carvalho 'I'õrres.

°

10.0_ Umislrrio da Gtlerra- f. a Dtrtcçáe Gtral - P neparli~ão
a) Declara-se
quo o capitão de infantaria Raúl Sátiro
da Cunha Fajardo e o tenente de cavalaria Humberto Bncote Martins,
que exerciam, rcspectivamonte,
os cargos
de chefe da secretaria
da Escola Militar e chefe da se.
cretaria do corpo de alunos, ]lassam 11 desempenhar, res-.
peetivamente,
os cargos de ajudante da secretaria e oficial de serviço do corpo de alunos da referida Escola.

b) Declara-se
que o tenente de infantaria, no qundro
de comissões,
Rodrigo Brandão Guedes Pinto, freqüentou, cm 1026. com aproveitamento,
em França, o curso
da La divisão de tenentes
de instrução na Escola de
Aplicação de Carros (10 Combate fi ainda o curso do Centro de Estudos de Infantaria,
de lf> de Abril a 10 de
Julho do referido
ano, pelo que é autorizado a usar o
respectivo distintivo.
c) Deolara-so que fica sem efeito a determinaeão inserta
na Ordem do Exército n." 10, 2.a s6ric. do C01'1'ent8 ano,
que nomeou promotor do Conselho do Recursos o coronel do quadro
de rC901'\":1 Bemvindo da Câmara Leal
Guimarães,
em virtude
de dever SOl' considerado
nomeado promotor
do Conselho Superior
de Promoções,
cargo que acumulará
com o de promotor do Conselho de
Recursos, para o qual j.l tinha sido nomeado por determinnção iuserta na Ordem. do Exército n." 18, 2." sénie,
de 192G.
para os (lfcitos da determinação
G.n da
0.° ::3, L" sério, de 19:24, quo Oijl capitães do infantaria
fi seguir moncionndos
foram aprovados no corrente
UDO nus provus
especiais de aptidão
para o pôsto de major:
Augusto
César Brochado
Brandão, do regimento do
infantaria D.O G; João António Lopo. Saldanha,
do r~gimeato de infantaria
n. o 10; Orlindo J o é do Oarvulho,
d) Declara-se,

Ordem do Exército

Gil
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do regimento
de infantaria
n. ° 12; Jorge de Castilho,
na situação de' adido, e Herculano
Jorge Ferreira,
Henrique Gomes, Joaquim
António Marques Júnior e Fernando Nobre Madeira, no quadro da arma.

e) Declara-se que o major de infantaria, adido, Rafael
dos Santos Oliveira e o capitão de infantaria,
adido ao
quadro, do regimento de infantaria
n, o (j António Pinto
contam a antiguidade
do respectivo poeto, respectivamonte, desde 9 o 14 de Julho do corrente ano.
i) Declara-se que o capitão do batalhão de caçadores
n. o 4 Manuel António Pereira
Mil-Réu
autorizado a
usar o nome de Manuel António Pereira Milréu, devendo
os seus documentos passar It SOl' escriturados
com o
referido nome.
ó

g) Declara-se que chegaram à sua altura para entrar
no respectivo quadro os seguintes oficiais de infantaria:
Coronel,
supl'anumerúrio,
José Luis Lobo da Costa ;
tenentes-coronéis,
supranumerürios,
Francisco
Martins
Ferreira e Afonso Henriques
Barbeitos Pinto; major,
supranumerário,
Joaquim Pacheco Martins Mendes Norton; capitão em disponibilidade
António Soares Andrea
Ferreira
e tenente
em disponibilidade
Eurico da Silva
lltaíde 1Ialafaia.
h) Doolara-so quo entrariam no respectivo quadro se
não estivessem na sitnação de adidos os majores de infantaria, eupranumorários,
António Correia da Silva Carvalho e Manuel Leovegildo Rodrigues.
l) Dr-clara se que os capitães adidos ao quadro ao
diante' nomeados contam a antiguidade
dõste posto desde 0 de Julho do corrente ano:
Celestino
Baptista
da Silva, no regimento do infantaria 0.° 14; Ernesto Marquos Antunes,
no regimento de
infantaria
n.? 18; Artur Josó do Andrade o Sousa, no
batalhão
de caçadores n." Õ j Luís Vaz Oliveira, no batalhão de caçadores
n. o 6 j o J osé dos Rois Lázaro, na
9.a compahliia do reformados.
j) Declara-se que passa a fazer parto da Escola Prática de Oavnluría, como instrutor,
o tenente d artilharia
do grupo rnixto íudependonte do artilharía montada n, o 24
Luis Falcão Mona o Silva.
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k) Declara-se que chegaram à sua altura para entrar
no respectivo
quadro os capitães de art:lharia,
em disponibilidade, Eduardo
Rodrigues
ele Areosa Feio e Manuel Pereira Bastos Valença.
1) Declara- se, em conformidade
com o despacho de 5
do corrente mês, que os tenentes-coronéis
do cav alaria,
suprunumorarios,
em seguida mencionados, chegaram à
sua altura para entrar no respectivo
quadro nas datas
do corrente ano que lhes vão indicadas:
Carlos de Cadoro (barão de Cadoro), em 25 de Fevereiro;
J 086 Augusto da Conceição Alves Veloz, em 16
do Abril; Arnaldo Martins Afonso Chichorro da Costa,
em 11 de Junho; Raúl de Moneses, em 14 de Julho.

m) Declara se que é Américo Júlio da Silva Roboredo
Sampaio Melo o verdadeiro
nome do tenente de cavalaria mencionado
no Almanaque do Exército com o nomo
do Américo Júlio da Silva Roboredo Sampaio Melo, devendo nos respectivos
registos
fazer-se as necessárias
rectificações,
n) Declara-se
que chegaram à sua altura para entrar
no respectivo quadro o major do serviço do administração militar João Baptista Moniz Ferreira e o capitão do
mesmo serviço, Joaquim Ribeiro da Cruz, ambos cm disponibilidade, ficando êste colocado no Depósito Geral de
Fardamentos,
ou de se achava prestando
serviço desde 22
do J unho do corrente ano.
o) Declara se que a colocução na dolegação da 5.& Repartição da 2,3 Direcção Geral do Ministério da Guerra
na 3.a r<'gi1lo militar do tenente do serviço de adminístração militar Francisco Dias Bernardo, por motivo disciplinar, publicada na Ordem do Exército n." 7, 2.8 sério,
do corrente
ano, devo SOl' considerada
como tendo sido
feita na dcloaacão
da mcsmu Repartição
da 4. A região
t>
•
militar, pelo mesmo motivo.
p) Declara-se
que a colocaç'i1o na d,el:gaç'~o da 5. a Repartição <ln. 2,a Direcção Geral do l\fIlllst6no da Guerra
na 3. a região militar do tenente do serviço do administrnção militar José FraIJ.cisco dos Santos, publicada na
Ordem do Exército n. o 11, 2. a sério, do corrente ano,
deve ser con 'idcrada pelo pedir.
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q) Declara-se que é tenente-coronel e não coronel o
oficial, na situação de reserva, António Pereira de Albuquerque, que foi reformado por decreto de 11 de Julho
findo, publicado na Ordem do Exército n.? 11, 2.& série,
do corrente ano.

1') Para os devidos efeitos se publica a rela~ão dos
alunos do Colégio Militar premiados no auo lectivo de
1926-1927:
Aplicação literária
2.' olasse

N.O

44-Afonso

de Chaby Rosa-c-Medalha

de prata.

3,' classe

N. o 141prata.

Aurélio

da Silva Bauuzbl>-

Medalha

de

4,' classe

N. ° 107 - António de Carvalho Xerez - Medalha de
prata.
N. o 136 - João Carlos Cãncio da Silva Escudeiro Medalha de prata.
5,' classe

N.? 164-Álvaro
Alexandre-Mednlha
de ouro.
N.o 210 - José Paulo de Oliveira Teixeira - Medalha
de ouro.
N.O 341- José Joaquim Ribeiro Leal de Faria - Medalha de ouro.
7,' classe

N.G 219 - José de Azevedo Monteiro de BarrosPrémio pecuniário de 1006.
N, o 298 - António Tierno Bagulho - Prémio pecuniário do 1006.
Apti(IIlOfísiea
2,' classe

N.? 44-Afonso
N.? 180-Fernando

de Chaby Rosa-- Palmas de prata.
de Almeida-Louvor.
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3,' classe
N . o 371 - Manuel Roseiro de Miranda Boa vida.- PtÜmas de prata.
N.? 199 - José Augusto Salvador Tribolet -- Louvor.
N. ° 272 - Rogério Moruis Coelho Dias - Louvor.
N.O 279-Jos6
Henriques Neves do Ó-Louvol'.
N.O 355 - José Eduardo de Macedo Moreira SalesLouvor.
N. ° 382 - Alfredo Magalhães Almeida Martins Soares - Louvor.
N.? 457 -Ályaro
do Melo Ataíde e Corga.- Louvor.
4.' classe

N. o 433 - José Luís Chamiço Heitor - Palmas do
prata.
N. ° 121- Luciano Ferreira Bastos da Costa o SilvaLouvor.
N." 136 - João Carlos Câncio da Silva EscudeiroLouvor.
5.· classe
N.? 191-Jo

é Godinho Gama

Barata-Palmas

de

ouro.
6.' classe
N." 87 - João Arautos O Oliveira-Palmas
de prata.
N. ° 53 - J osé Maria Vieira de Assis Pacheco _
Louvor.
N.? 85 -Manuel
Alfredo Guimarães de .AmorimLouvor.

Externo - Diogo de Faria e Silva - Louvor.
7.' classe

N. ° 229 -- Luís Manuel 'I'avares - 1. o prémio pecuniário de 5015.
N. ° 32ü - Vasco de Paiva Baltasar Brites - 2. o prémio pecuniário de 308.
N. o 150 - Rui Ernesto Vilela T('ÍxCÍm Dinis - Louvor.
N. o 219 - José do Azevedo Monteiro de BarrosLouvor.
N. o 298 _. António Tierno Bagulho - I..ouvor.
N.o 408 -Elisiário
Luís Faria Monteiro-Louvor.
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8) Lista dos oficiais que se ofereceram para servir nas
colónias, nos termos do decreto n.? 13:309, do 23 de
Março último, no segundo quadrimestre do corrente
ano:
Infantaria.

Tenente-coronel

Artur José dos Santos.

Majores:
Júlio Garcês do Lencastre.
Armando Augusto Pires Falcão.
António Francisco dos Ramos.
José da Costa.
Capit1'es:
Germano Dinis .
•\.madeu Carlos Rodrigues.
Artur de Jesus.
Rodrigo Albano de Matos.
Alexandre Balduíno de Pinho Ravara.
Henrique Alexandre Francisco Xavier de Sousa e
Meneses.
Manuel dos Santos Costa .
João Maria Xavier de Sequeira e Pereira.
Bernardo Augusto Alves.
José dos Santos e Cunha.
Lucínio Gonçalves Presa.
Augusto Lopes Guerra.
António Pernil.
Alexandre Tomás Gil.
Manuel Martins dos Reis.
Mário Urosa Gomes.
Tenentes:
Eduardo Augusto Afonso.
Gregório Fruncisco.
V ergilio Fernandes Fidalgo.
Augusto Rufino.
Joaquim Correia Chaves.
Engrácio da Conceição Chora.
José Augusto Martins.
Joaquim José de Moura.
Evaristo Luciano.
António Manuel Pereira.
Manuel Simões Júnior.
. Manuel dos Santos.

2.' Série

ORDEM DO EX~RCITO

N.o 12

G19

António Lino Ferreira.
Francisco Olaivo Conde.
Francisco Teixeira.
João Aires da Siva.
Francisco Xavier Porfírio da Silva.
José António Fortunato
de Miranda.
Pedro António Coelho Júnior.
José Daniel Condorcet
Camilo Francisco Duarte Catulo.
J osé Eugénio Ferdinando
de S. Francisco Xavier Lobato Lopes Pereira.
Joaquim César de Oliveira Pegado e Miranda.
Joaquim António Maria Baptista da Silva.
António Augusto
da Conceição S. Rita de Oliveira
Pegado.
Artur de Andrade.
João Luís Dias.
Manupl António Ferreira.
Lino Cordeiro de Figueiredo.
Aníbal Pereira da Cruz.
Francisco Xavier de Miranda e Sousa.
Raimundo Angelo Teixeira.
Manuel Francisco António Adolfo Ambrósio dos Milagres Xavier e Meneses.
Francisco Carlos Duarte.
Joaquim Pedro Vilar.
Eduardo Augusto Pereira.
Alferes:
Armando Fernandes.
Vítor Manuel da Costa.
Luís N unos de Brito.
Tenentes:
Jo110 Monteiro Reinas Soares.
Silvino Artur de Oliveira Saraiva
dro especial).
Henrique Ernesto Teixeira Moniz.
António Ferreira.
Manuel Ventura Lopes.
Alferes

com a patente

de tenente:

Rui José da Silva Loureiro.

(Miliciano

do qua-
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Alferes:
Mário Pinheiro.
Tenentos:
Manuel Abrunhcsa do Matos.
Alfredo Angelo Salgueiro da Silva Pereira (Milicill.n()
do quadro especial).
Francisco dos Anjos Faustino.
José Maria Pinto.
Amorim lIonriqnes.
Mário Eugénio de Almeida Valente.
Bento de Jesus Seguro Ferreira.
Francisco Fernandes Pereira da Costa (Miliciano do
quadro especial).
Abilio dos Santos Guerra.
Zeferino da Cunha Coelho do Barbosa Vaz do Castro.
Eduardo da Silva.
Fausto Fomandes Dias.
J oaq uim Jos6 Alves da Mota (Miliciano do quadro especial).
Delfim Pais Lopes.
Manuel Joaquim da Silva Júnior.
Joaquim Alves Pinto Coelho (Miliciano do quadro espccial),
Filipe do Nascimento Barros.
José Francisco da Silva (Miliciano do quadro especial) .:
José Farinha da Silva.
Manuel Anacleto Pereira.
Alfredo Newton Franco.
Alferes:
JoM Alexandre Caeiro Carrasco.
João da Costa Uoreira.
O.valaria

Capitães :
Jos6 Francisco Filipe.
Francisco dos Santos Trigoso.
Tenentes:
Otílio José da Fonseca.
José Diogo.
António Luís Marques.
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Serviço de admíníetraçt

Capitães

1;21

o militar

t

.Jo110Coelho Lopes.
José Ferreira Flores.
'I'onento Gaspar :\farques do Oliveira.
Secretariado milita.r

Capitão António José Gouveia.
Quadro auxiliar dos serviços de artilharia
Capitãcs .

José Joaquim de Oliveira.
António Campos Lima.
'I'enentes :
José Maria Amorim Júnior.
Manuel Rodrigues Ferreira.
Gaudõncío

da Conceição.

Alferos :
João Tavares do Sousa.
Artur de Almeida Campos.
Tenentes:
José Pedro Ferreira Malha.
Manuel Joaquim de Freitas.
Quadro auxiliar dos serviços de engenharia

Capitão João do Sousa Oarrurca,
Alferes Francisco Assis 'I'aré.
Quadro auxilia.r dos serviços de saúde

Tenento José Martins.
t) Vencimentos que, nos termos da lei n. o 1:668, do
9. de Setembro do 1924, competem aos. oficiais de Infantaria em seguida mencionados transferidos, pela presenteOrdem do Exército, para a situação de reserva:
Coronel Raúl do Menoses Vieira Coelho, 331812, sendo:
pensão do reserva, 262;580; lei n.? 888, 26628; loi
n." 1:332, 42604; do vencimento total 16698 s110 pelo
}{ini8t~rio do Interior e 314"14 pelo Ministério da Guerra.
Tem um aumento do 10 por cento sôbre o sôldo.
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Tenente-coronel
Luís Carlos de Almeida
Casassu,
374639, sondo : pensão do reserva,
2.J·M90; 0,14 por
cento, 26;5.,10; lei n." 888, 27tS13; lei n.? 1:332,75;596;
do vencimento
total 124&74 são pelo Ministério das
Colónias, sendo ~lo<:all1biquo a última província onde
serviu, 53t$46 pelo Ministério
das Finanças o 196J19
pelo Ministério da Guerra. Tem um aumento de 10 por
cento sôbro o soldo.

11) V oncimontos que, nos termos da lei n. ° 1 :668, de
9 de Setembro
do 1924, competem aos oficiais em seguida mencionados separados do scrviço :
Pela Ordem do Exército
ano:

n.? 8, 2." sério, do corrente

Capitão de infantaria António Outeiro Teixeira de Miranda,
1760/27, sendo: pensão de reforma,
143~18;
0,14 por cento, 20tS0-1; lei n.? 888, 13;$05; do vencimento total 72;$52 são pelo Ministério
das Colónias,
sendo Angola a última colónia cm quo serviu, c 103t575
pelo Ministério da Guerra.
Pela
ano:

Ordem do Exército

n.? 9, 2.& série,

do corrente

Tenente do infantaria António Esteves Amaro, 39,561,
sendo: pensão de reforma, 38654; 0,14 por cento 11'507.
Pela Ordem do Exército n." 11, 2.- série, do corrente
ano.
Coronel de infantaria António Esquível David 455647,
sendo: pensão de reserva, 320tS76; lei n." 888, 32rJl07;
lei n.o.1:332,
102664. Tem dois aumentos
de 10 por
cento sôbre o sôldo.
Major de infantaria
Augusto Carlos Cabral da Silva
Rosa, 509803, sendo: pensão do reserva, 23:M50; 0,14
por cento, 66693; lei n.? 888,29694;
lei n ," 1:332,
179565: do vencimento total 237;$12 são pelo Ministério
das Colónias, sendo ?!lacau n última colónia cm que serviu, e 2711$90 pelo Ministério da Guerra. Tem dois aumentes de 10 por cento sõbro o soldo.

Capitão de infantaria
Francisco
311r$07, sendo: pensão de resorva,
cento, 27692;

lei n.? 888, 226~4;

Maria Rodrigues,
197650; 0,14 por
lei n.? 1:332,

ossu.
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do vencimento total 125,$80 são pelo Ministério das Colónias, sendo Angola a última colónia em que serviu, e
185,$27 pelo Ministério da Guerra. Tem um aumento de
10 por cento sóbre o sóldo.
v) Vencimentos que, nos termos da lei n." 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. o 10, 2. a série, do corrente ano:
Coronel de infantaria Abel Marinho Falcão, 397 M4,
sendo: pensão de reserva, 2971$00; 0,14 por cento, 81$73;
lei n. o 888, 301$57; lei n. o 1:332, 611$14; do vencimento
total 491$65 são pelo Ministério das ;Finanças, 391$72
pelo Ministério das Colónias, sendo a India a colónia em
que serviu, e 3081$07 pelo Ministério da Guerra. Tem
dois aumentos de 10 por cento sobre o sõldo.
x) Vencimento que, nos termos da lei n." 1:668, de 9
de Setembro de 1924, compete ao oficial cm seguida
mencionado, transferido para a situação de reforma pela
Ordem do Exército n. o 7, 2.:losérie, do corrente ano:

Tenente de infantaria Francisco Coutinho da Silveira
Ramos, 2881$69, sendo: pensão de reforma, 1791$54; 0,14
por cento, 291$66; lei n. o 888, 20~92; lei n,o 1:332
58857; do vencimento total 82~44 são pelo Ministério
das Colónias, sendo Angola a provincia em que serviu,
e 2061$25 pelo Ministério da Guerra. Tem um aumento
de 10 por cento sõbre o sóldo.
y) Rectificados se publicam os vencimentos a que tem
direito nos termos da lei n. o 1:668, de 9 de Setembro
de 1924, o oficial na situação de reserva em seguida
mencionado, pela aplicação do decreto n." 11:374, de 22
de Dezembro de 1925, e em substítuíção dos que lhe
foram arbitrados pela Ordem do Exército n.? 1, 2.a série,
do corrente ano:

Capitão de infantaria Álvaro Augusto Lousada,
239675, sendo: pensão de reserva, 165,$91; 0,14 por
cento, 241$38; lei n." 888, 191$02; lei n.? 1:332, 301$44;
do vencimento total 931$56 são pelo Ministério das Co·
lónias e 146619 pelo Ministério da Guerra.
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z) Rectificados, se publicam os vencimentos a que tem
direito, desde 1 de Dezembro de 1926, o oficial na situação de reserva, em seguida mencionado, em substituíção dos que lhe foram arbitrados pela Ordem do Eieér
cito n. ° 1, 2.3 série, do corrente ano:
Coronel Albino José Rodrigues Júnior, 307~90.

11.° -lioistério

da Guerra- t.a DirecçãoGeral- 2,·lleparlit.1o

a) Declara-se que o tenente de infantaria supranumerário Emesto Ferreira da Costa, que pela Ordem do
Exército n.? 11, 2.3 série, do corrente ano, chegou à
sua altura para entrar no quadro, é do batalhão de ciclistas n." 2 e não do regimento de infantaria n." 22.

b) Declara-se que a colocação do major de infantaria
Domingos Cosmelli Cancela, que pela Ordem do Eeército n. o 11, 2.3 série, do corrente ano, foi colocado no
batalhão de caçadores n.? 2, deve ser considerada pelo
pedir.
c) Declara-se que Alfredo Pimenta Ramos de Faria
Júnior e não Alfredo Pimenta Ramos de Faria o tenente
de infantaria colocado na disponibilidade pela Ordem
do Exército n.? 7, 2.a. série, do corrente ano.
é

d) Declara-se que é Verissimo José da Silva e Costa
e não Veríssimo José da Costa, o capitão colocado no
regimento de artilharia ligeira n.? 4 pela Ordem do Exército n. o 11, 2. a série, de 6 do corrente mês.
e) Declara-se que o capitão do quadro auxiliar dos
serviços de artilharia António Joaquim Ferreira Pomba,
que pela presente Ordem do Exército é colocado na situação de reserva, passa a ser abonado dos seus vencimentos pela 2.3 região militar.

f) Declara-se que é nomeado presidente do júri de
exames para chefes e sub-chefes de música, a que se
refere o artigo LOdo decreto de 8 de Julho de 1880, o
major de infantaria Joaquim Feliciano de Azevedo.
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g) Declara-se que o tenente-coronel de cavalaria, supranumerário, Eduardo Correia de Sá chegou à alturapara entrar no quadro.
h) Declara- se que foi aprovado nas provas especiais
para a promoção ao pôsto de major, em 12 do corrente
mês, O capitão de engenharia Fernando Moreira de Sá.
i) Declara-se que a antiguidade do major de engenharia Eduardo Rodrigues de Carvalho, promovido a
êste pôsto pela Ordem do Exército n, o 11, 2.:1 série, do
corrente ano, é de 8 de Julho e não de 8 de Agosto.
j) Declara-se que são considerados pilotos aviadores
militares por terem sido classificados pilotos de aparelhos lentos, nos termos do artigo 50.0 do regulamento
da Escola Militar de Aviação, por terem concluído as
respectivas provas em 11 do corrente, os oficiais e civil
abaixo indicados:
Tenentes de infantaria Américo Augusto Martins Sanches, José Avelino de Andrade e Aurélio de Oliveira
Rocha.
Civil, Manuel Vasques.
k) Declara-se que são considerados observadores aeronáuticos, por terem sido classificados nos termos do artigo 50.0 do regulamento da Escola Militar de Aviação,
tendo concluído as respectivas provas em 11 do corrente,
os oficiais abaixo indicados:

Tenentes: de infantaria João Maria Esteves e de artilharia Carlos Marques de Magalhães, Filipe Gomes
Vieira, João de Sousa Soares, José Maria da Silva
Guedes Júnior, Eugénio Pequito Cildeira Pires e Jacinto
Henrique de Paiva Simões.
Alferes: de infantaria Plácido António da Cunha
Abreu, José Bentes Pimenta e Jorge de Figueiredo e de
artilharia Tadeu Lopes da Silveira e Humberto da Silva
Delgac.o.
l) Declara-se que o coronel reformado António Augusto da Silva faleceu em 4 de Julho de 1927 e não
em 3 do mesmo mês, como consta do obituário inserto
na Ordem do Exército n." 11, 2.a série, do corrente ano.
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m) Vencimento que nos termos do artigo 12.0 do de'creto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919, compete ao oficial em seguida mencionado, transferido para a situação
de separado do serviço pela Ordem do Exército n. o 10,
2. a série, do corrente ano:
Major do serviço de administração militar Fernando
Pedro Aflalo de Chelrnicki, 186656, sendo: pensão de
reforma, 1766 e lei n. o 888, 10rS56. :B::steoficial pertencia à 4. a Repartição da direcção do mesmo serviço e
passa a vencer pelo Govêrno Militar de Lisboa.
n) Vencimentos que nos termos da lei n." 1:668, de 9
de Setembro de 1924, competem ao oficial de infantaria
em seguida mencionado transferido para a situação de
reserva pela presente Ordem:
Capitão António Eduardo da Costa Lõbo, 120695,
sendo: pensão de reserva, 117650; 0,14 por conto, 3645;
do vencimento total 18,$60 são pelo Ministério das Colónias, sendo Moçambique a última colónia em que serviu,
18660 pelo Ministério do Interior e 83675 pelo Ministério da Guerra.
Tem um aumento de 10 por cento sobre o soldo,

12. o -Ifinistério

da Guerra-

{_II

Direcção Geral- 3. a Repartição

a) Declara-se que o sargento ajudante José Augusto
Lopes Dias, promovido a aspirante a oficial, por portaria de 14 do Junho do corrente ano, publicada na o-,
dem do Exército n.? 9, 2.:1 série, de 30 do mesmo mês e
ano, pertencia ao 1.0 batalhão de artilharia de costa e
não ao grupo independente de artilharia pesada n. o 1.

b) Declara-se que o segundo sargento Carlos Monteiro, que por decreto de 14 de Julho do corrente ano,
publicado na Ordem do Exército n." 10, 2.& série, de 16
do mesmo mês e ano, foi mandado licenciar, por se achar
incurso nas disposições do artigo 5.0 do decreto com
fôrça de lei n." 13:137, de 15 de Fevereiro último, pertence ao regimento de artilharia' ligeira n. o 5 e não ao
regimento de artilharia ligeira n.? 2.
c) Declara-se que se chamam Emídio Gonçalves e não
Emílio Gonçalves e Augusto dos Santos Governa e não
António dos Santos Governa os segundos sargentos,
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respectivamente, do regimento de infantaria n, 21 e do
regimento de artilharia ligeira n. o 5, que por decreto de
14 de Julho do corrente ano, publicado na Ordem do
Exército n.? 10, 2.:1 série, de 16 do mesm~ mês, tiveram
baixa elo serviço militar, por se acharem incursos nas
disposições do artigo 2.0 do decreto com fõrça de lei
n,o 13:137, de 15 de Fevereiro do corrente ano.
Q

13. 0_ liaialério da Guerra - f ,. DireCÇÃO Geral- 4,' Beparhção
a) Declara-se que foi com o grau de oficial da Ordem
do Honra e Mérito, da Sociedade Nacional Cubana da
Cruz Vermelha, que foi agraciado o capitão do serviço
de administração militar Mário Afonso de Carvalho, a
quem se refere a Ordem do Exército n." 11, 2.:1 série,
de 6 do corrente mês.
b) Tendo sido agraciado pelo Govêrno Alemão com a
Deutsches Rotes Kreuz o alferes de cavalaria Mário
Álvaro de Carvalho Nunes, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do regulamento das Ordens
Militares Portugueses, aceitar aquela mercê' e uSár as
respectivas insígnias.
1 ±. o -lIinistério

da Guerra- 3, a Directão Geral -

5,&

Repartição

Declara-se que no corrente ano concluíram o curso de
instrutores de esgrima na Escola de Esgrima do Exército os seguintes oficiais:
Capitão de artilharia José Augusto Vieira da Fonseca
Júnior.
.
Tenentes: de infantaria Abel de Sousa Moutinho e
Jaime Arnaldo da Veiga Cardoso j de artilharia João
Vitorino Fróis de Almeida e do serviço de administração militar Carlos Purificação Nascimento Santos e Artur Pinto Bastos Júnior.
8." Repartição
a) Declara-se

que o tenente-coronel do corpo do E'Sta do maior Joaquim Eduardo Martins da Costa Soares
é considerado como tendo dado ingresso no respectivo
quadro desde 22 de Maio do corrente ano.
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b) Nos termos do § 2.° do artigo 3.° do regulamento
da Biblioteca do Ministério da Guerra, declara-se que as
estações e individuos abaixo mencionados ofereceram à
mesma Biblioteca as publicações que se indicam a seguir:
Arquivo Histórico Militar:
A fundaçõo da monarquia portuguesa (Batalha de
Ourique).- V. J. Césaro--Lisboa 1927.- (1 volume).
Colégio Militar:
Anuário

do Colégio Militar,

1925-1926.- Lisboa

1927.-(1 volume).
Tenente de infantaria Antero Dâmaso das Neves:
Manual prático do fotógrafo.-A.
Lisboa, s. d.-(l
volume).

D. das Neves._:_'

Capitão do S. A. M. Mário Afonso de Carvalho:
,

A República de Cuba.- M. A. de Carvalho.boa 1926.- (1 volume, dois exemplares).
Tenente-coronel
Gilto :

Lis-

médico Manuel Rosado Fernandes

A Escola de Cirurgia de Lisboa e os cirurqiõe« militares.- Manuel Gião.- Lisboa 1925.- (1 volume).
Obituário

1927
Junho 3 _ Tenente-coronel na situação do reserva Francisco
António Mesquita.
Julho 14 _ Alferes veterinário miliciano Júlio de Sousa Almeida
Dias.
,
Agosto 2 - Alferes do batalhão do caçadores n.· 3 Alvaro Josó
de Carvalho.
9 - Coronel reformado José da Costa Roxo.
»
18-r.renente reformado Joaquim Duarte do Rio Correia.
»
19 _ Tenente-coronel de cavalaria Raül de Meneses.
I)
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Rectificações
Na Ordem do Exército n.O11, 2." série, do corrente ano, p. 562,
1. 37, onde se lê: «Armindo", deve lêr-se: «Armando»· p. 576,
1. 15, onde se lê: «Viana", deve ler-se «Barbosa" j 1. 33, onde se lê:
"Deodato", deve ler-se «Adeodato» j 1. 34, onde se lê "6,, deve ler-

-se "3,,.

Abilio Augusto Valdês de Passos e Sousa.
Está conforme.

o Ajudante General,

.,

..

N.V 13
MH íSTERIO DA GUERRA
10 DE SETEMBRO

ORDEM

DO

OE I '/.7

EXÉ CITO

(2.8 Série)
Pubtlca-ee

ao exército

Ministério da Guma - P

o segulnt

Direcção G, ral-

." IIl'pulição

Usando da faculdade que me confere I) n.? 2.° do artigo 2.° do decreto u." 1:!:i40, de :W dn Novembro de
1926, sob proposta do Ministro da r; u 'ITa: hei por bem
decretar
quo 1I0S termos da lei n." 1:H17, dp 12 de
Agosto de 1925, e decreto n." 13:8i2. dl)'] de Julho do
corrente ano, se pague o subsídio monsal de 6If, a
D. Gabriela Tallaya Garcõs c suu íilh», Maria de Lourdes 'I'allãya Gurcês, viúva e órfà do u If"rps do quadro
auxiliar
dos SI'J'YÍços do artilharia
.Vhiato Henrique
dos Anjos Garcõs,
e a D. Maria da •- .tividade Melo,
viúva do capitão, reformado,
António .Ioaquím Guedes
de Melo.
O Ministro da Guerra assim o tenha (Intendido e faça
executar, Paços do Govéruo da República. 2i de Ag-osto
de 19:n. -ANTÓYIO
ÓSCAR DE J1-'RAGo"O
CARMONA-

Abilio Augusto

Valdês de

liDisll'rIfI da Gu~rra-

j)aS80S

e

SOIWI.

t. Iltl'tcçio Gml- ta .e{<lftiçi.
&

Tendo em consideração
os altos sorviços prestados à
Pátria pelas praças abaixo mencionadas,
que, nos campos de butulha em França, se evidenciaram
pelo seu
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excepcional valor, competência o abnegação, tornando-se
por õsse facto rnerocédoras
d recompensa
especial;
usando da faculdade
que me confere o n. ° 3.° do artigo 2.° do coreto n.? 12:740, de 2G de Novembro
de
1926, sob proposta
do Ministro da Guerra:
hei por
bem decretar que as mesmas praças sejam condecoradas
com as classes da Cruz de Gu rru que respcctívamcnte
lhes vão indicadas:
2." classe

4. classe
1

Soldados:
n.? 1/1916 do depósito de praças do regimento
iU'Ymtari~ 0.°
José Allt6oio do Ramos;
0.° 7:972, António Augusto do Campos, e n.? 8:357, MigUI11JWI amLos do depósitord
praca do regíaien o de

tO

-Mtfl~n;t(llti~\'n.o IS, u,O 679/113 do depó ito do prn\ltl do re.gij~tp du infanturia n, o 2Q/ Manuol Pedro e n, o 283,12:0417
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da. 5, a
António.
esfôr~,o.
moção

companhia
do. bat:101ljã,(\ 1),0 3 da guarda fiscal,
Augqsto. l\'iJalgo. ~ pela dedicação, cooperação,
notável e valentia COIU q,u. se portaram
na. redos feridos
durante
as. heras m uito difíceis do.
comh ato t tornando possível o (lZ.{,!l'cícjQ da SU:;I; função ao
médico que di.ri.gitlf o. serviço.
Paços do. Govõrno da República,
1\:)27,- ANTÓNIO OSCAR DE ERAGOS0
Augusto Tfaldês de. Passo«. fi Sousa,

27 de Ag(J)stcr de
OAnMONA_~

l1bilio

I1jnis.l~rjo da Gllerra - I," Dirrc\~o Geral- 2. 3 neparliç1~
Ao Gorõrno da República
Portuguesa,
~oi presento
o.
11ro.CCSSo. do consulta n, o 28 sobre a eseellra do. coronel
que) dootr:~ das. cláusulas pl:os,cdtas na lei, considerava
nas melhor S co.D.dWtins de sex promovido no. pósto de
goneral paua. Iu:rencltiJ,l1entQ de vacatura
ocorrida no.
q undro osro.b~o<;ido r,a alínea b) (].o. § 1.0 do. artigo 11,0
do decreto-lei d 2:> de ~llliQ do 1911, llala passagem à
situu.<;!\Q de l;OSÔrnl. do gçI)..onl Tomás António Garcia
Rosado.
O Conselho, tendo xrunj.o.fJ.dQ detida o ponderadamente
. QS ]H'OCOI'\Wfi
:rQlt1,tivo...~
dozif coronéis constantes da
relação Jrom~t.i.üa pela Secretaria da G uorra nas. SofsSÕOS
realisadas
P1.1.\'~o. devido apurumcnto
dQS votos justificativos, decidiu }101' maioria Q DQ terceiro escrutínio que o
candidato
D. prOPQr
~ homo)ognc;ão
da GQVÔ1'UO deveria
!i(U; o co,o.nrl Ârtar h-cus 1"01' 'az,
O cQ.fQnel .á,rtur I VC,IJ,f; f,,:rr:u cputa, prcsenWlllcnte 57
anQS de idado, 30 anos e 19 di;u!Sdo wf.viço, sendo. 33
o. 302 dia~
,lias eomo ~oro.nol,.

~ní)S

CQlllQ
Ó Q

Q'fiei.u, di)s qUlljS ~ anos. () 347
2 na; rcl<lçll.o da Secreta-

Ijúmc.rQ.

ria da Guo-rra a que f.0t .l\of~rc o. nr·o 1.0 do § 1.0 do artigo.
G4.o do. rogu4~o~tq
do. Cun pllw Sll.p<3r:Íor do rro~Q~~s., junta ao nrl{lco~so, () s$tisi'lll$ às ,<ollpiçpes do pro.mQ~a.o ao g<lnm-alato Qf\t(\.1.JQl<fcjd~s U~ leg,LsltlÇiio om vigo.r,
.
,
I:l:l.hi.litudo com Q~ GU1's,os,. d(\ aJ'tiIbm'i.~l,c do c. tndo.
maior da 1:1 ,t.!ola dQ, E~é.olo'cito, nsc(}rv,lQll nos diíol'-en os
postos flen-iudo QU1. llllidlldo' da s:u.a, arma, ~n os1abeJ.o--cimentos de oqsillo
nA OS_&QO mnio.r do ex6gcioo.

I
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Nas várias e importantes
comissões de serviço, que
tem desempenhado,
tem sempre dado provas de alta
competência profissional
e inteligência,
elevado carácter,
notável zêlo e dedicação no exercício das suas funções.
Tendo sido um dos colaboradores
na elaboração
do regulamento de mobilizaçl'to, a superior ilustração, inteligência e zêlo que manifestou no desempenho desta comissão
deram origem ao louvor publicado na Ordem do Exército
n.? 16, 2.a série, de 1907.
Tendo sido depois do início da Grande Guerra nomeado para desempenhar
uma comissão de carácter militar junto dos Governos Inglês e Francês, mereceu êste
serviço a classificação
de importante
e extraordinário
e
foi louvado o oficial «pela subida competência
profissional, extrema inteligência
e notável zêlo e dedicação patriótica com que se houve no desempenho
dessa difícil
comissão» (Ordem do Exército n." 29, 2.& série, de 1914,
e n.? 8, de 1918).
Concentradas
em Tancos as tropas que constituíram a
divisão de instrução em preparativos
para a nossa partícipação na Grande Guerra, foi o coronel Artur Ivens
Ferraz
investido
nas funções de sub-chefe do estadomaior, e o modo como se desempenhou
destas funções é
apreciado
em louvor publicado
na Ordem do Exército
n." 16,2.:1 série, de 1916, nos seguintes termos: «Louvado pela notável competência técnica, muita dedicação
pelo serviço e inexcedível bom senso que demonstrou no
exercício das funções do seu cargo como sub-chefe do
estado maior do quartel general da divisão de instrução,
e pelo conj unto das suas notáveis q ualidades e aptidões».
Chamado
a fazer parte do Corpo Expedicionário
a
França,
para onde embarcou
em 27 de Dezembro de
1916, ali teve, por mais de uma vez, ensejo de revelar
as suas distintas qualidades.
Desempenhou
a princípio as funções de sub-chefe doestado maior do Corpo Expedicionário
Português,
passando depois a exercer as de chefe de missão de ligação
junto do comando do 1.° Exército Britânico, a que ficou
adjunto
o Corpo Expedicionário
Português,
comissãoque, a par de uma sólida preparação
militar, demandava
fino tato e equilibrado sentimento patriótico.
Êsses serviços importaram
para o coronel Artur Ivens
Ferraz a concessão do grau de comendador
da Torre eEspada, com o seguinte fundamento (Ordem do Eeército
n, ° lO, 2. a série, de 1920): «porque, tendo feito parte
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da missão de oficiais que precedeu a chegada das tropas
portuguesas a França, desempenhou depois durante algum tempo as funções de sub-chefe do estado maior
do Corpo Expedicionário
Português, tendo manifestado
sempre superior competência e inexcedível dedicação
pelo serviço; e mais tarde, sendo nomeado chefe da
Missão de Ligação jnnto do Comando Britânico, houve-se
sempre com o maior tato e a mais desvelada solicitude,
demonstrando clara inteligência, muita ilustração, bom
senso e impecável lealdade de carácter, tendo acompanhado o comandante do referido Corpo na missão que
foi desempenhar a Londres, sendo precioso o concurso
que então prestou».
'rendo regressado do França em 7 de Maio de 1919,
foi por decreto de 30 de Junho (Ordem do Exército
n." 17), 2.n série, nomeado para exercer o cargo de
adido militar em Londres, onde a sua actividade, o seu
sentimento da oportun.dade e o seu grande desejo de
ser útil ao País, servido por um apurado conhecimento
da psicologia do povo inglês, lhe permitiram produzir
numerosas e intoressautes memórias, relatórios e outros
trabalhos de natureza militar sõbre a organização e funcionamento dos principais estabelecimentos de instrucão
e educação.
Os seus serviços ali prestados durante cêrca de quatro
anos de exercício deste cargo mereceram do Govêruo da
República um 1011'vornos seguintes termos (Ordem do
Exército n.? 14, 2.a série, de 1922): «Louvado pelos altos
e relevantes serviços que prestou à Pátria, ao exército e
à República durante o largo período em que exerceu o
importante cargo do adido militar junto da Legação de
Portugal em Londres, em cujo desempenho demonstrou
notável saber, inteligência, zêlo, ponderação e grandes
faculdades de trabalho, demovendo dificuldades na aquisição de material cedido pelo Governo Inglês, enviando
relatórios de incontestável valor, merecendo elogiosas
referências da parte das autoridades estrangeiras, contribuindo assim em elevado grau para o prestígio da República no estrangeiro».
São ainda de notar as seguintes comissões de serviço
desempenhadas pelo coronel Artur I vens Ferraz:
Em 1904 foi representar o nosso exército nas manobras do exército inglês, elaborando a seguir uma memória que mereceu publicação em Ordem do Exército
(parte não oficial);
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Tendo sido requieitado
pelo ~!inistério das Colónias,
foi nomeado paTa interinament()
de 'empenhar 'CID
ourenço Marques as fun\:ües de chefe da Repartição
Central da 'Secretaria
da Colónia, e, me is tardo, para 'exercer in torinarnente
o cargo de governador geral da pro-

víncia tlo },{o<:ambiqu .
Prescntemcnto
o comandante
da Escola Central
Oficiais.
'Durante
a sua carreira militar foi galardoado com •
seguintes condecorações:
.
é

~IcdaJht1 do prata do co portamento
oxemplar.;
Cavaleiro do Avis;
Distinguished
Sorvico Order (Ingle :1);
<Comendador do Avis;
Comendador
ue S. Tiago;
lfcJalha
de ouro do comportamento
eseaiplar ;
leu' 1h da Y.itória;
. Come dr dor da 'I'õrro o Espada;
Grande oficial de A vis;
Medalhe de o 1:1.'0 do bons serviços (em substituição
duas do prata);
Iedalha do prata de bons serviços.

d

Pelo exame das íuformações
anuais prestadas
pulos
cher. s sob cujas ordens s('!\'ill l·econhectH'e
que são
principdlmente
postos em rt\lOvo os seguintes dotes Uê8t
oficial: carácter , iutoligêuein, zêlo, método e capacidade
de tl abalho, aptid1to de eomando, ilustração e compcténcia como profossor.
Nus Suas rovas ospociais de aptidão para o põsto de
general obteve unânime -aprovação, constando aos votos
justificativos
que o coronel Artur Ivens Ferraz
confirmou a 'l' putn~lto do ofi.cÍ'!tl 'inteligente e instrl~ído o reve10\\ sobojamente
possuir os couhecim ntos neceS'súl'ÍOS
para bem desérnpenbar
s funções do põsto imediato.
Pelo exame das éircunstãncias justificativas da escolha
para a promo~ilo a.o pOsto de general, a q1l'e se refere o
artigo 63.0 do regnlamento
do Conselho Snp<,rior de
Promoções, e tendo em atenção o ~en § únieo, verifica.-'So
qoo são tr~s 05 concorr ntes ('[ne Batisfttz m M mais el{lvado número ~ssns cir~tlnstãneias,
S('gunda, 'Sexta e '!!etimll, scnilo o eoronlol Artur Ivens Ferraz um dcsaes
concorreríte!l ; 'porém. o Conselho atribui -valor superior
às circunstltncins
respcitantos
a este oficial, que \) o mfiis
antigo dos três.
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'I'eda

estas

circunstâncias

que ceneorrcm

no éo'r@el

Artur Ivens Ferruz j1'l'Stificnm a resoluçãé do OJnsMho
de lhe dar :1 preferência
para a pJl()'1l1<i~f1o
IW pÔIi{O de
general.
'
Feita 11 comunicação
reservada
ao que se r&~e 6 Ardo Conêelho Supei'iar d~ Pro"tigo 71.0 do regulamento
moçõos ao único oorosel mais antigo coácorreate à vaga
por escolha, êste oficial não apresentou 1'cclttmação tia
pro::.to legal.
[I?e1o qu(', tudo visto e penderado ;
Hei por bem decretar, conformando me eótn a 'roésn\'à
CÓ'IlS11lta, (J sob proposta do Ministro da Guerra, Ui promoção do coronel do servieo do ostado maior 111'1lur
Ivens
Ferraz
M} poste
de geu{bral na vaga noorta pilla
passagem à situação de reserva dó general Tomá,.g kti.tónio Garcia Rosado.
O Ministr'O da Guerra o façu publicar e eutnpl'iÍ'.
Paços do Govêrno da 'República, 31 de Agosto do 1927.~
ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA-Abílio
A.ugusto
Valdê« de Passos e Sousa.

liDi,tério

da Guerra- L a Direcção Geral-~. a Repartição

Ao Govêrno da República. Portuguesa
foi presente 'O
processo de consulta n.O 27, respeitante
à promoção por
distinção do tenente do infantaria,
em serviço na guarda
fiscal, Mári'O de Almeida.
Visto o ponderado o que consta do processo e ouvido
o Ministério Público:
Considerando
que se mostre do processo
qao 'O t~nénte 'Mário
de Almeida. prestou
durante
a Grahcle
Guerra)
sendo então alferes do batalhão de infa.ntaria!
n, b 3, <Jue fazia parte da brigada. do Minho no Corpo Expedicionário
Português,
relevantes serviços ;
Considerando
que durante o ataque efectuado pelo inimigo na manhã de 12 de Ma.rço do mosmo ano se manteve na primeiro Iiuha combatendo valentomente, dominando pela sua coragem, sarigué-frio e serenidade
a
tuação, impondo se aos seus subordinados,
tomando toda!
as disposições atinentes a repelir 'Oassalto do inimigo e re·
C'Il'Sa1Wlo-se a :retirar quando pnra tal receboo 'Ordem, iizeooo que- 8Ó o faria. quando deixasse de exi-.>tÍir:
'
Hei per 'bem, eonformaudo·m-e com o parecer Id() Oon-o

si-

>
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selho Superior do Promoções, e sob proposta (lo Ministro
da Guerra, decretar que seja considerada por distinção a
promoção ao pôsto que actualmente tem, contundo a antiguidade desde 12 de Março de 1918, por durante o
ataque efectuado pelo inimigo na manhã do referido dia
se manter na príuieira linha combatendo valentemente, dominando pela sua coragem, sangue-frio e serenidade a
situação, impondo se aos seus subordinados, tomando todas as disposições atinentes a repelir o assalto do inimigo
o recusar-se a retirar quando para tal recebeu ordem, dizendo que só o faria quando deixasse de existir.
Outrossim é de, parecer que devendo o tenente Mário
de Almeida, em virtude da nova antiguidade de tenente
a que tem direito, ir ocupar, na escala de acesso, lugar
à .direita de oficiais já promovidos a capitães, que o referido tenente devo ser promovido ao pôsto de capitão, contando a antiguidade do mencionado pósto desde quando
a conta o capitão que lhe ficar imediatamente à direita.
O Ministro da Guerra o faça publicar e cumprir. Paços do Govêrno da República, 3 de Setembro de 1927.ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CAmlONA -Abilio
.Augusto
Valdês de Passes e Sousa.

2. ° - Por decretos de 20 do mês findo:
Ministériu da Guerra - f.'1 Direrção Gcral-

ta Repartição

Dado provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo major de infantaria João Eduardo
Franco Antunes Ccnteno, pedindo o abono da. gratificação de guarnição como vice presidente do Montepío dós
Sargentos de 'I'erra fi Mar, ao abrigo do artigo 8.° dó.
decreto n.? 11:801, de aO do Junho do mio findo.
Negado provimento ao recurso interposto perante o
Conselho de Recursos pelo coronel Guilherme Lopes de
Azevedo por falta de fundamento legal.
Rejeitado o l'ocurso' interposto perante o Conselhc d~
Recursos pelo coronel Coriolano Vítor Salgado de Andrade por ter sido apresentado fora do prazo legal.
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Por decretos de 27 do mês findo:
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete

Condecorado
com o grau de cavaleiro da Ordem de
Cristo, por se achar nas condições do artigo 21.° e alínea a) do artigo 5.° do Regulamento
das Ordens Militares Portuguesas,
de 30 de Julho de 1921:, o cidadão
francês Albert Dron, abade de Lacouture.

Min"stério da Guerra - {

a

Direcção Geral- '-

a

Repartição

Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n. o 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n." 1:039, do 28 de Agosto de 1920,
a contar de 22 de Agosto último, ao tenente-coronel
do quadro auxiliar dos serviços de engenharia
António
Francisco Romba, por ter completado
o tempo de serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sôbre o sõldo.
Nulo e de nenhum efeito o decreto de 16 de Julho do
corrente' ano, quo passou à situação de reserva os seguintes oficiais milicianos:
Capitão
de pioneiros
Luis Augusto de Sousa Brito,
tenentes de pioneiros José de Josus Pires, Armando José
Estêvão da Silva, Augusto da Silva Reis e de caminhos
de ferro Joaquim Pedro Ferreira
Júnior, João dos Santos Salvador Viogas, Alberto Augusto Pinto Vieira e
Arnaldo Cordeiro Crêspo e alferes de pioneiros José da
Silva Melo, Marcos da Silva Noronha e Manuel Gonçalves Malhado Júnior,
por se reconhecor
quo a doutrina
da legislação
citada no referido decreto está revogada
pelo artigo 61.0 do decreto n, o 12:017, de 2 de Agosto
de 1926.
3.' oompanhía de administraQão militar
Alfores milicianos do serviço de administração
militar,
os soldados
da extinta 5.a companhia
de administração
militar n. os 241, Duarte de Almeida Loureiro e Vascon-"
colos e 243, José Francisco Xavier de Mendonça Lino
Neto, nos termos do § LOdo artigo 3.0 da lei n. o 1:466,
de 18 de Agosto de 1923, e alínea a) do § 2.° do aro!
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da mesma lei, de 25 de Janeiro
Adido

Tenente do secretariado militar Boaventura Vieira da
Silva, por ter sido requisitado para desempenhar una
comissão do serviço dependente do Ministério das Oolónias n..:J, província do :Angola, nos termos do artigo 5. ~
do decreto n." 13:309, de i3 de l\farc;o do ano corrente,

Ilioistério da Guerra - 3.11 Direcção Geral- 8..\ Repartição
Adido

Tenente-coronel do corpo do estado maior Joaquim
Eduardo Martins da Costa caros, por ter sido requisitado para uma comissão do serviço dependente do Ministério das Colónias, nos termos do artigo 2.0 do decreto n." 13:309, de 23 de Março último, como chefe do
estudo maior da província de :Angola, ficando suprannmerário no seu quadro nos termos da alínea a) do § 3.°
do artigo 15.° do decreto com íõrçu de lei de .25 de ,Maio
de 1911, modificado rela lei n.? 798, de 31 do Agostode 1917.

4. ° - Por decretos de 3 do corrente mês:
linis'ério da GU~Ha- P Direc~ãoGeral- 2.& Rrparliçf.o
Concedidas as vantagens de que trata o § único doartigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado 'Pela lei n ," 1:03~, de 28 de .Agosto de 199Cl,
a contar de 25 de Agosto último, aos generais Felisberto
Alvos Pedrosa, João Pereira 'Bastos c 'Roberto da Cunha
Baptista, por terem completado cinco anos de serviço
efectivo DO referido pôsto.
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 D.O 1:039, do 28 de Agosto de 1.920,
a contar das datas que lhes vão indicadas, aos oficiais de
infantaria em segl~da mencionados:
Major Alberto José Caetano Nunes Freire Quaresma,
na 'Direcção da Arma de Infantaria, desde 13 de Agosto-

2.' Série
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do oorrente URO, por ter complüta,do o tempo de serviço
efectivo como oficial neces: ário par:L o primeiro aumento
dó 10 ipor conto sobre o sõldo.
Capitães:
Carlos António Casncn, no regimento do infantaria
n." 2, dosdo 26 do Julho do corrento ano;
Edmundo da Conceição Loruelino,
no rr-gimento do infantaria n, ° 13, desde 1 do X ovombro do 1\)26; Eduardo
Gomos Martins
Cardoso o Jordão Abel Rodrigues,
adidos no Ministério das Colónias, respectivumente
desde
1 do Novembro de 1924 e 30 de Agosto do corrente ano,
por torem completado o tempo de serviço efectivo como
oficial ncccssúrio para o primeiro
aumento de 10 por
cento sõbre o soldo.
~ Toncntes : José Joaquim
de Sousa, no regimento do
infantaria n.? 4, desde 13 do Julho; .Manuel do Oliveira,
no regimento
de infantaria
n. o 20, Filipe do Oliveira
Gama e António ~1a.nael Trigo. adidos no Ministério d as
Colónias, desde 31 do Dezembro de 19:26; Joaquim dos
San tos ~brcelino
Coelho, no rogimento de infantaria
n." 1, Luís Gomes de Andrade.
no regimento de infantaria n. ° 16, Adriano Coelho Marinho, no regimento de
infantaria
n.? 18, :José 'I'avarcs Neto Vaz do Rêgo, no
regimento
de infantaria
n. ° 24-, Eru sto Ferreira da
Oosta, José Paulo Patacho Ribeiro de Almcida e Alfredo
da Silva Cardoso, no batalhão de ciclistas D.O .2, António Augusto David, na esquadrilha
n.? 1 de caça o Jos6
Cândido de Cmnjios Penedo, na guarda nacional republicana,
desde 30 de ,Tunuo do corronto nno , por terem
completado o tempo de serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sobro
o soldo.
Abatido ao efectivo do exército o tenente de infantaria
Renato Ferraz Boaventura,
por ter completado cm 2:3 de
Fevereiro último o tempo de ausência necessário pa.ra
constituir deserção.
Corpo 40 estado maíor
)00rone1, supnnumerftrio,
o coronel do mesmo corpo,
adido, Eduardo 'Áugn to Marqu~B, que de rogresso
do
Ministério
das Colónias se apresentou
em 27 de :Agosto
do corrente ano.
Majores, os capitães
ao serviço do ostado maior da
1../1 'região milltse José Maria Cabral de Sampaio 'El.Ântónio Daniel de Matos, nos termos da alinoo. a) do sr-
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tigo 25.0 do decreto de 25 rle Maio de 1911, modificado
pela lei n.? 798, de 31 de Agosto de 1917, contando a
antiguidade, respectivamente desde 19 de Setembro de
1924 e 31 de Agosto do corrente ano.
2.' reglão militar

Major do corpo do estado maior, o capitão do serviço
do estado maior, sub-chefe do estado maior, Oésar Augusto Mano, nos termos da alínea a) do artigo 25.0 do
decreto de 25 de Maio do 1911, modificado pela Lei
n. o 798, de 31 de Agosto de 1917, contando a antiguídade desde 27 de Junho de 1925.
Regimento de infantaria n." 1

Capitão, O tenente, adido ao quadro, Manuel Gonçalves Bordado.
Regimento de infantaria n." 12

Capitão, o tenente,
Santos Raza.

adido ao quadro,

António dos

Regimento de infant.aria n." 15

Capitão, O tenente, adido ao quadro, Sebastião José
Fernandes, contando a antiguidade desde 14 de Julho
do corrente ano.
Regimento de infantaria n,> 20

'I'enente chefe de música, o alferes chefe de música
André da Silva.
Batalhão de oaçadores n." 4

Capitão, o tenente, adido ao quadro, Luís Vila Verde,
Batalhão de ciolistas n.s 2

Capitão, o tenente, adido ao quadro, Dâmaso Baptista
de Sousa.
Grupo mixto independente de artilharia montada n.- 14

Capitão, o tenente António Vicente Teixeira, contando
a antiguidade, para todos os efeitos, desde 18 de Fevereiro do corrente ano.
Direcção da arma de cavalaria

Major, o capitão José Joaquim Romão, contando a
antiguidade desde 24 de J unho do corrente ano.
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Quadro da arma de cavalaria

Major, o capitão do regimento de cavalaria n.? 1João
Justino Morais Teixeira, coutando a antiguidade desde
14 de Julho do corrente ano.
Regimento de oavalaria n.· 2

Tenente-coronel, o major Francisco Martins Luzignan
de Azevedo, contando a antiguidade desde 11 de Junho
do corrente ano.
Regimento de oavalaria n.· 3

Capitão, o tenente António Rodrigues
tando a antiguidade desde 24 de Junho
Capitão picador, o tenente picador
Martins, contando a antiguidade, para
desde 9 de Outubro de 1926.

de Almeida, condo corrente ano.
Domingos Pires
todos os efeitos,

Regimento de cavalaria n." 6

Alferes picador, o aspirante a oficial picador, do
mesmo regimento, José Ximenes, contando a antiguidade, para todos os efeitos, desde 9 de Outubro de 1926.
Regimento de cavalaria n." 8'

Capitão, o tenente, com o curso do estado maior, Angelo de Aguiar Ferreira, contando a antiguidade desde
14 de Julho do corrente ano.
Regimento de oavalaria n." 9

Major, o capitão Carlos Maria Ramires, contando a
antiguidade desde 16 de Julho do corrente ano.
Esoola MUitar

Capitão, o tenente de cavalaria, no quadro de comissões, Humberto Buceta Martins, contando a nntiguidade
desde 14 de Julho do corrente ano.
Oolégio Militar

Tenente-coronel, o major de cavalaria, no qua.dro de
comissões, Benjamim Luazes Monteiro Leite e Santos,
contando a antiguidade desde 11 de Junho do corrente
ano.
Adidos

Majores! 01'1 eapitães de cavalaria Anibal de Almeida
Franco, no Ministério das Colónias j António Luis da
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Silveira e António Elias Garcia, no 'Ministério do Interior, contando' a antiguidad«,
o prirnciro de 14 e os restantes. de 16 de Julho do corrente: ano.
Capitães:
os tenentes de infantaria,
adido nq quadro,
Sérgio Augusto, e eh, cavalaria Jorge Mário Melo Castro
e Sousa, no Ministério das Fiuanças ; Aníbal do Jesus
Morais, no Ministério
do Interior,
e José António Morais .., no Ministério das Qolónias. contando Q primoiro a
antiguidade de 30 de Setembro de 192G e os restantos
de 14 de Julho do corrente alto.
Capitães
picadores,
os tencntos picadores
Olnudino
Augusto ;Wan-Grich~n,
na ~.ituução de licença ilimitada,
o Arnaldo 'ruvaJ;os, nR Miti'stério dp Interior,
contando
am1)o$.. a. antiguidade,
para todos os efeitos, desde 9 de
Outubro do 19~().
Major de engonbaria,
cm d~sronihilidade, Jorge Al~ énio de Oliveira Moreira, por ter sido rl'qnisitado
para
desempenhat,
uma c~missào 4 scrx,iço dependente
do
Ministério <lo qpmól'cIQ Q Cotnunicuções.
'I'cnonte mi i~~<1.nocl,o C1!ptdro 0spcciul do. l'rgil)lcnto de
inf ntaria n.o 3 AI !j:cuo AngolG t'h1gllQirq ela Rir\':L 'PoFeira, 1'01' ter sido r('Cjuisitado pelo ~linist('rio d1lS Colónias para ir scr.\"Ír Uf} w;o.víncia do UQQambique cm comissão civil. nos termo
({. última P9.X19 do artigç 2.° do
dcercto n. o 3:3')9, de 23 de ,Março o corrontp ano.

~ohóis~

dJ

"ReservaO
infa'lltllti r, {~()'tHstrito ~

reser,-a n.· 9, :Ant6nio Màl'ia

ao

l'Pd1i.tt:\100nto o

outo ZngalQ1

0'

ao

on·

~()L11brià, dó qüueho da ama, Uel'clii.latitJ Jor~o Galhardo, rospectivamente,
nos termos do n.O 2.0 de, § 2.<1 do
artigo
60.0 do decreto n." 12:017, de 2 do Agosto de
192(), e db artig0 80.'" da lci 0" 12 de JunhO! d0. 1901.
Tenonto-ooronel
do cAvalarlia, supram1l.IDoráriQ, DOI qlla-
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dro da arma, Joaquim José da Conceição, capitão do batalhão de caçadores
n. o ü Caetano Alberto do Carmo
Azevedo e o tenente de infantaria,
adido ao quadro,
Abel Alves Afonso, por terem sido julgados incapazes
do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção.
Reforma
O general, na situação de reserva, António Maria da
Silva, por ter atingido o limite de idade, nos termos do
n,? 3.0 do § 2.0 do artigo üO.o do decreto n.? 12:0,17, de
2 de Agosto de 1926.

HID~léri~ da G3erra~ ta lJimção Geral- P

Rt>parliçii~

Major do corpo do estrsdo maior, o capitão do serviço
maior, da mesura Repartição,
Jorge Dias da
€;osta, MS termos da alínea a) do artigo 2ó.o do decreto
de 25 de Uaio dt' 1911, modificado pela lei 0.° 798, de
31 do Agosto de 1917, contando a antiguidade desde 16
de Outubro 'de 1926.

do estado

5.' Repartição
Coronel,
supranumerário,
do estado maior Libornto
tando a antiguidade,
para
Janeiro do corrente nn .

o tenente-coronel
do corpo
Damião
Ribeiro Pinto, contodos os efeitos, desde 22 de

8." Repartição

Lubfcssam no corpo elo estado maior, 110S termos da
alínea b) do artigo 25.0 do decreto com fôrç,:a de lei de
25 de Muio de 1911, modificado pela lei n.? 798, de 31
de Agosto de 1917, os majores
de artilharia,
com o
curso do estado maior, Vasco de Carvalho, Alvaro Teles Ferreira de Passos, José Guerreiro de Oliveira
Duarte, e João da Uonceic;,ito Tomás Rodrigues,
ficando
iIL critos no quadro da sua arrua nos termos do § 2.0 do
artigo 28.0 do mesmo- decreto e lei.
) Escola Milítar
o tonénte-eoronel do eocpo do e~tado maior,
D~ofua&oor da. 3'V ca.lle.il·.l.,·Jo~ Carlos Pires F~eira
OJn.aYO~ contaudq & a.xrti.gu.~dade) para todos 051 efeitos,
desde 12 de Fevereiro do corrente ano.
.
Coronel,
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Arquivo Histórioo·Militar

Director, o tenente-coronel de artilharia, do quadro de
comissões, Henrique de Campos Ferreira Lima.

5. o -

Portaria

Por portaria de 3 do corrente mês:
lIinislério da Guerrl- f. a Direcção Geral- ta Repartição
Promovidos a aspirantes a oflcial para o quadro dos
picadores militares, nos termos do artigo 3.0 do decreto
n. o 13:145, de 16 de Fevereiro do corrente ano, modificado pelo artigo 1.o do decreto n. o 13:204, de 18 de
Março último, os primeiros sargentos aspirantes a picador do regimento de cavalaria n,? L'José Carlos Banazol; do regimento de cavalaria n," 2 António Augusto
Teixeira e do regimento de cavalaria n. o 9 Laurentino
Rodrigues Laguez, sendo o primeiro colocado no grupo
de artilharia a cavalo n.? 1.

6. o - Por determinação do Govêrno da Republ1ca :
linislério da Gaerrl- f • a Direcçio Gml- 4. Reparllç1.
&

Capitão do secretariado
de Educação e Trabalho,
Tenente do batalhão
quadro, Joaquim Correia

militar, do Instituto Feminino'
Francisco Marques Beato.
de caçadores D.O 7, adido ao
Lucas.

liaislério da Guerra- 3.· Direeçio Geral- 5.& Reparliçio
Major do corpo do estado maior Vasco de Carvalho.
6.· Repartioio

Major do corpo do estado maior José Maria Cabral
de Sampaio.
Seoolo de oartografia

Tonente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
da 2.- Direcção Geral do Ministério da Guerra, José
Júlio da Silva.
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3. a Repartição

Tenente·coronel médico Manuel Gonçalves de Carvalho.
Tenente do secretariado militar, da 8. a Repartição da
3.:1 DireJção Geral do Ministério da Guerra, Raúl AI.
bano de Loureiro Bastos.

a.'
Tenente
de Sonsa.

reglito mílltar - Quartel general

de infantaria do quadro especial João Alves
40.' rcgll\o mllltar

\

Direcção do serviço de propriedades e obras militares

Tenente miliciano de pioneiros, do regimento do sapadores mineiros, José Metrass de Azevedo,
Direcção da Arma de Infantaria

Alferes do secretariado militar, do quartel general da
2.:1 região militar, Alexandrino do Simas Nunes, pelo
pedir.
Esoola Prátioa de Infantaria

Capitão médico João Martins Viana.
Quadro da arma de infantaria

Tenentes: do regimento de infantaria n, o 18 António
li'rancisco de Almeida, pelo pedir, e do batalhão de caçadores n." 10 Demétrio Hilarião Lomelino Veloso.
Adido ao quadro

Capitão do regimento de infantaria n.? 9, adido ao
quadro, Paulino Teixeira Bacelar, pelo pedir.
Quadro espeoial a que se refere o artigo 15.°do deoreto
n.O7:823, de 23 de Novembro de 1921

Tenente de infantaria do quadro especial, na Agência
~1ilitar, Manuel Augusto Martins.
Regimento de infantaria

n.O1

Capitão médico Américo Pinto da Rocha.
Regimento de infantaria D.· 2

Alferes médico Autónie

Augusto de Melo.
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R~gimento de infantaria n." 3

Tenente-coronel
res,

módico Luís Mnrtins da Costa Soa-

Regimonto de infantaria n.· 4

Oapitão módico Manuel Caetano Pereira.
1

Regimento

de

infantaria

n," ti

Oomandaute, o coronel de infantaria do quadro da
arma José Cândido do Assis e AlUl.{>idaMatos.
Oapitão módico miliciano do quadro especial Vasco
Henrique Verdial.
Alferes chefe de música do batalhão de caçadores n,? 8
Armando de Mendonça Escoto.
R,agimento de infa,utaria n,· 6

Capitão médico Zeferino Moreira de .$ousa Baptista
R gim~to.

da infa:utllria. n.· 7

Capitão módico miliciano do quadro
Baeta da V oiga.
Reg:im~to

<l,einfantaria

n.·

pedal Alpct·to
8.

Coronel médico Manuel Bragap,ça.
Regimento de infantaria

n.' 9

Cal?itão médico Joaquim Guodbs C~ülleira.
:ae~i~.on-1lo.de:infa.ntu.ria n.· 10

Capitães médicos rniljcianos César Augusto Fernando'
Tôrres e António José Gonçalves Rapazote.
RegimentlD' do inflln to.ria n,· 11

Capitão médico António Alberto Bressane Leite Perry
Sousa Gomes.
Terreu o médico miliciano do extinto grupo de artilharia de guarnição Cipri:lllo Mendes Dordio.
.
Regimento de il1f~to.l'ia.ll.· 12

Major médico miliciano, graduado, do quadro especial
Domingos da Costa Martins.
Toncnto do rogimento de inf ntaria n.o 21 Liev:rg(}
António do Pina, pelo pedir.
Tenente chefe de mÚ8l'tt\,· ne (r~adrot José Pires da
Cruz.
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Regimento

Capitão

de infan.oo.l'ia:n.. o 13

médico Carlos
Regimento

Capitão
to Freire

médico

.Iosé Machado
de infantaria

miliciano

dos Santos.

n,>

14

do q uadro especial

Llerbor-

RU3.f\.

Regimen.to

Major

fH9

de infs.ntària

médico José Augusto
egilll.onto ~

Capitão

médico

Capitão

médico

in.fantarIa

Francisco

Regimento

nf 15

Fernandes.
n." l6

Ribeiro

Coutinho.

de infa.ntad~

Joaquim

Júlio

,n.O

RegiDlJQnto do infantaria

Major médico Joaquim

Lopes

1'7

Carrusca.
n." 18

de Oliveira

e Castro.

,R,flgi1Aen,to da infaut&t'!La.n.s 19

'I'encnte-coroucl

médico

Reginlento

Munuel

Rodrigues da Cruz.

de Ui!fRutla\l'la

l'1:o'lO

Major médico J sé Rodrigues Madüira.
Tenente de infantaria,
adido ao q uadro, António
te iro Lourenço:
.

~10Jl-

da
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Batalhão de caçadores n.· 3

Capitães : do regimento de infantaria n. o 9, supranumerário, José Gomes, pelo pedir, e médico António José
Félix Alves Júnior.
Batalhão de caçadores n.· 4

Capitão médico miliciano do quadro especial Manuel
Joaquim Ruivo da Fonseca.
Depósito do batalhão de oaçadores n.·

l>

Capitão médico Norberto Lima Coelho Magalhães.
Batalhão de caçadores n." 6

Capitão médico miliciano do quadro especial Agostinho
Saraiva.
Batalhão de oaçadores n.· 7

Capitão médico Francisco Bicudo de Medeiros.
Batalhão de caçadores n.s 8

Capitão médico miliciano do quadro especial Alvaro
de Andrade e Silva.
Batalhão de caçadores n." 9

Capitão médico António Martins de Araújo.
Batalhão de caçadores n.· 10

Major médico José de Oliveira.
Ba.talhão de metralhadoras n." 1

Tenente médico João Manuel Rodrigues.
Batalhão de metralhadoras n.· 2

Major médico António da Rocha Manso.
Batalhão de metralhadoras n.· 3

Capitão médico João da Maia Romão.
Batalhão de oiolistas n.s 1

Alferes médico Alberto Carlos David.
Distrito de reorutame~to e reserva. n.· 22

Chefe, o coronel do regimento de infantaria n.? 22,
António Silveira Lopes.
Sub-chefe, o tenente-coronel de infantaria, chefe do
mesmo distrito, Eduardo Gomes da Silva.
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Esoola Prá.tioa de Artilharia

Comandante, o tenente-coronel, segundo comandante,
Joaquim da Si!veira Malheiro.
Capitão médico Manuel António Enes Ferreira.
Alferes: do regimento de artilharia ligeira n." 1 Antero Cavaleiro; do regimento de artilharia ligeira n. ° 3
Raúl Simões Cabrita; do regimento de artilharia ligeira
n. ° 4 João Lídio Ferreira e Francisco Braga e do regimento de artilharia da costa n.? 2 António Fernandes
Pereira da Costa.
Quadro da. arma de artilharia.

Capitães do grupo independente de artilharia de montanha n." 15 Gustavo Adolfo Melo Leite da Gama Lõbo
e do regimento de artilharia ligeira n.? 4 Veríssimo José
da Silva e Costa.
Regimento de artilharia ligeira n.· 1

Capitão médico miliciano do quadro especial Adelino
Duarte Mota.,
Regimento de artilha.ria ligeira n.· 2

Capitão de infantaria, com o curso do estado maior,
José Guimarães Físher, para os efeitos da alínea a) do
artigo 17.° do decreto do 25 de Maio de 1911, modificado pela lei n." 708, de 31 de Agosto de 1017, pelo
pedir.
Tenente médico miliciano Eugénio da Rocha Santos.
Regimento de a.rtilharia ligeira n." 3

Capitão médico miliciano do quadro especial Vasco
Sanches.
Tenente do regimento de artilharia de costa n.? 1 Eurico de Castilho Serra, pelo pedir.
Regimento de artilharia ligeira n.v 4

Alferes médico António Pereira Queiroz, pelo pedir.
Regimento de artilharia ligeira n.· 5

Tenente coronel médico Vitori,no de Sousa Magalhães.
Regimento de artilharia de costa n.· 1

Capitães médicos Gilberto Carrílho Xavier e Vorgílio
Rêgo Xavier Pereira.
(
Tenente do artilharia, no quadro da arma, Francisco
Peixoto Chedas.
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Regi1lten-1l&lê- ar:rttlhM'fa-de COMa n.· 2
'1'enente-COl'"OOel mMieo António Maurie\Q Stl!Fl3lento de

Macedo.
de- art.iJJa.a.ria. Desa.d~

Grupo lrnil1ependent&

lJi.· 11

Crupli>tihD
c1 artil.llJtl.rillt, dei>quádso dÚlcon1!iss@OO)
Aogelo
FenlCina, ~a os efoÍl1!o$(dias
altrieas U) e g) do/artigo 4341.o
do dcereto do 25 de Mruiode 19<1It, P to p()dtr~
.A.Yeres médico Augusto Ga1rciat;.
Grupo independente

Capitão
da Casta.

de artilharia

pesada n," 2

;médico João Cal et de YugnlhãE'S Marques
.

Grup.o.im.àapendente' de artIL1:b.aria,
pesada n.O 3

Alferes médico Mário da Paxiuta
Grupo in4apelld:enta

fi

Quina, pelo pedir.

cm artilhwcia dolmruxtBnha n."

12

Capitão mádic(j)Ftunci8co AllIterto Almeida Ribeiro Saraiva.
•
Alferes do qnadro auxiliar dos serviços do artilharia,
adido ao quadre, Valentim da :Rocha, poro pelir.
Gt\U~ tndapendonte de ar:tilhania. de IJlQatanha

»ajor

11.· lJj,

médico .A:lntónio GomeS! d:ruSilv8i Rames.

Grupo mixto independente

de artilharia

OI

montada n, l4-

.Almnes' mêdieo Artuar Culos! }ln!mar.
Grupo mizte inàeptlndentle do llfrllil.1lll1L'i81 montada n.O24

Capitli) médico. milicianol do qnadre especial António
Antunes Farinha Poreira.
Grupo de artilharia. a oa.v11llO
n.~2
Capitão médico miliciano do quadro especial Joaquim
Mendes Pedzoee da (iJoMa..
'l1onente' du negimanto' de antilhlll'ill' li@cira n o 3 Alberto Frederico de Carvalho Lima, pelo pedir.
QmLpo da defMa_sn'Q.mu1Aa,de,ooet~

Capitão de artilharia, no quadro da arma, Ernesto
Florêncio da 0nnlin, pelo pedH'.
eapitSo! do. qUlldro MlXiliAr- dblY~OBl
oo'amilllària,
do extinto serviço de torpedos fI_s, 'Mlguell QlI.. ~.
cei~.I.b (tovreiw.
Alferes médico Augusto Lopes de Agui.M'.
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'Grupo d~ ei!pecia.lfstul

Capitão do quadro auxiliar dos serviços do artilharia,
em disponibilidade, José do Sonsa Ferreira, pêlo pedir.
1.& companhia

de trem hipom6vel

Tenente médico José Gomes Fernandes Martins, pelo
pedir.
Alferes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
do extinto regimento de artilharia n. o 2, António Luis.
3." companhia

de trem hipom6vel

Capitão médico José de Moura Neves.
Quadro anxiliar

dos aervíçoa

de artilharia

Tenente do mesmo quadro, do grupo de artilharia a
cavalo n.? 1, Joaquim Coelho da Costa, pelo pedir.
Escola Pratioa

de Cavalaria.

Alferes médico, com a graduação
berto de Sonsa Dias.
Regim-attto de oavala:tia

de tenente, Adaln.· 2

Capitão médico miliciano do quadro especial Dagoberto Augusto Guedes.
Regimento

de oavalaria

n.· 3

1.0 grupo

Major médico Carlos José Fernandes

Botílhoíró.

2.' grupo

Capitão médico miliciano do quadro especial José Joaquim Machado Guimarllos Júnior.
Regimento

de oavalaria

n.· ,

Capitão módico miliciano do quadro especial Alberto
.Filipe de Sequeira.
Regimento

de cavalaria

n.· ti

Alferes médico Jos~ Dias Pina Monteiro.
Regimento

4e oavalaria.

n.· 6

Tenente coronel médico José 'Maria Ger~ld~
.pelo pedir.

Leite,
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Regimento de cavularía n.· 7

Capitão médico Alfredo António Barbíerí Baptista de
Figueiredo Cardoso.
Alferes do regimento de cavalarin n. o 9 Arnaldo Dionísio Carneiro de Sousa e Meneses, pelo pedir.
Regimento de cavalaria n.· 8

Major médico José Maria Soares.
Regimento de oava.laria n.·

I)

i,· grupo

Tenente coronel médico José Augusto Rodrigues.
2,· gr-upo

Capitão médico miliciano do quadro especial José Joaquim da Rocha Gomes.
Esoola Prátioa de Engenharia

Alferes médico Jaime Castanheira Samuel.
Regimento do sa-padores mineiros

Tenente miliciano do pioneiros, da brigada n. o 1 de
caminhos de ferro, José de Jesus Pires.
i,· e::;,· g iupoa

Tenente médico Carlos Pereira da Silva Costa.
2,· grupo

Capitão médico miliciano do quadro especial Manuel
Neto Cabral.
Regimento de telegrafistas
2,· e ::;,. grupos

Alferes médico J08é Alfredo Nobre Cartaxo.
Re8'imento de l!Iapadores de caminhos de ferro

'I'onsnte miliciano da brigada u. q 1 de caminhos de
ferro Joaquim Pedro Ferreira Júnior.
1.° gr u po

Tenente módico José Maria Fernandes

Dopes.

2,· grnpo

Capitão médico miliciano do quadro especial Joaquim
Alves Correia de Araújo.
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0.° grupo

Alferes

médico António

Manuel

da Cunha Ferreira.

Tenente

Batalhão de pontoneiros
médico Manuel Carlos Soares

Capitão

Batalhão de automobilistas
médico José Francisco César Júnior.

Pinto.

2.' oompanhia de trem automóvel
Tenente
de infantaria,
em disponibilidade,
Duarte da Silva Sanches, pelo pedir.

.Álvaro

Direcção da Arma de Aeronáutioa
Exonerado
de sub-director
o tenente-coronel
da aeronáutica Francisco Xavier da Cunha Aragão, pelo pedir.
1.0 grupo de esquadrilhas de aviação «República.»
Capitão médico Aires Mendonça Lencastre
Pinto de
Sousa Coutinho Montenegro.

Tenente
Costa.
Capitão

Companhia de observação e aeroatação
médico' Abílio do Deus Pereira
do Lago

e

Escola Militar do Aviação
médico Carlos Roberto Xavier da Silva.

Direcção do serviço de saúde militar
'I'enente-coronol
médico Acácio Júlio Ferreira,
pelo
pedir.
1.' inspecção do serviço de saúde militar
Inspector,
o coronel médico José Maria Alves Ferreira.
Sub-inspector;
o tonente-coronel
médico Alberto Gomes de Moura.
2.' inspecção do serviço de saúde militar
Inspector, o coronel médico Fernando Godinho de Figuelrodo e Melo.
Sub-inspector,
o tenente-coronel
médico Joaquim da
Assunção Ferraz Júnior.
3.' inspecção do serviço de saúde militar
Inspector,
o tenente- coronel médico António
gues Uoreira.

Rodri-
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Capitão do quadro auxiliar
inspecção
de fia ide da extintn
Silva Pires.
4. ínspacção
1

Inspector,

do serviço de saúde,
7.:J. divisão, Joaquim

da
da

do aervíço de saúde militar

o coronel

médico

J oaq uim Luís Marta.

6. Inspecção do servíço do saúde militar
1

Inspector,
o coronel médico Francisco
Dinis de CarTalho.
Sub-inspector,
o tenente coronel médico Afonso Henriques Botelho de Sá Teixeira.
Quadro dos onciais medi~os

Coronel médico
Tenente-coronel

Domingos José dos Santos Guerreiro.
médico Albino Joaquim Gomes.

Quadro especial a que se refere o artigo 5." do deoreto
n.· 7:823, de 23 de Novembro de le21

•

Major médico miliciano, graduado,
do quadro especial
Júlio Vieira Figueiredo
da Fonseca.
Capitão módico miliciano do mesmo quadro Luís Pinto
de Figueiredo .
LI oompanhia

de saúde

Capitão médico João do Deus Miranda.
Tenente médico Miguel António Cerveira
Costa Santos.
2.1 oompanhia

da Silveira

de saúde

Capitão médico miliciano do quadro especial J filio Coutinho de Sousa Refóios.
Tenente médico Aureliano

Aníbal

dos Santos

Viegas.

3.1 companhí a de saúde

Major médico António Monteiro de Oliveira.
Alferes médicos Gaspar dos Santos e José Newil de
Assunção Pinto da Cunha Saavedra,
Hospital

Director,
Pessa,

O

coronel

Militar Prinoipal

médico Adriano

Luís do Oliveira

Sub-director,
o tenente-coronel
médico Adolfo César
,Cid.
'I'eneates-eoronêis
médicos 'Mário Moutinho, Alberto
Luís do Mendonça e Eugénio Pereira de CAstro Oaidas,
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Majores médicos Francisco Assi.s do Almeida Côrte
Real, Alfredo Guilherme de Vasconcelos Dias, Artur
Pacheco o miliciano do quadro especial Armando Henrique do Carvalho Lima.
Capitães : médicos João Pedro Medeírós de Almeida,
'Manuel Antunés Prior, António de Oliveira Zuquet, miIieianos ao quadro especial Al.fredo oreíra de Sousa e
João Bastos Lopes, dentista José Bruni da Silveira Júnior 0. do quadro auxiliar do serviço de saúdo do extinto hospital militar do Lisboa, Alberto José Luís.
Tenentes
módicos Nicolau J osó do Betteneonrt,
Guilherme Frederico Bastos Gónealves, José Maria. da Costa
Pereira Sacadura Boto o miliciano Afonso Henriques da
Silva Sousa ~Iana<::as.
.
Alferes módico João Gonçalves Valente.
Hospital

militar

ret:ionol

n." 1

Director, Q coronel médico Álvaro Martins.
Sub director) o tenente- coronel médico ÂUgllSto de
Sousa

RORa.

Tooentes-coronéis médicos Francisco José Martins Mor·
gado e Guilherme da Sena Cabral.
Majores médicos António Emílio Antunes de Vasconcelos, Joaquim José Cardoso, António Pereira Barbosa
e Francisco Marques Rodrigues Moreira.
Capitães : m édioos Mário de Almeida, José Martins
Barbosa, Jos '. Manuel Vieira de Castro Silva, António
Casimiro Pereira de Carvalho, Vicente de Paulo de
Moura Coutinho de Almeida dEI Eça, miliciano do quadro especial Francisco de Faria Lagoa e do .quadro auxiliar dQ serviço de saúde do extinto hospital militar do
Pôrto, Marcelino Ramos.
Tenente médico Ani(mió Lopes Rodrigues.
Hospital

militar

regional

n,> 2

Director, o t uPllte-coroool médico Luís Flaminio TeilXeira de kze\'odo.
:KajONlS módi sos Armando J4n.eodG e Afonso Jf(i)sé
l1aldonadCL
Capitães médicos Luis António Raposo, lfló.rio de
iBarros e Cunha e Vergllio Joaqaim de Aguiar.
Jiospite.l mUitlar :regional

D.· 3

Dlreetor, -o tenenoo...coronel médico AlbE'rto dos San·!tos lfonieiro.
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Hospital militar regional n.' 4

Director,
Bárbara.

o capitão médico José Júlio Sousa Santa
Hospital militar auxiliar de Belém

Director, o tenente- coronel médico Ricardo Garcia.
Capitão médico Manuel Moreira dos Santos Paiva.
Hospital militar auxiliar de Chaves

Director, o tenenteFernandes.
Major médico José
gueira.
Tenente do quadro
extinto hospital militar

coronel médico Adelino Augusto
Augusto

da Silva Xavier

No-

auxiliar do serviço de saúde do
de Chaves, Artur Simões.

Hospital militar auxiliar de Elvas

Director, o major médico Manuel Joaquim da Silva e
Mata Júnior.
Capitão do quadro auxiliar do serviço de saúde do
extinto hospital militar de Elvas, António dos Santos.
Depósito Geral de Material Sanité.rio

Tenente-coronel

médico Manuel de Lucena.

Esoola Prática de AdministraQão Militar

Capitão médico Aníbal de Castro e Melo Salter Cid.
ManutenQãoMilitar

Capitão módico do quadro especial
Leão da Silva.

Carlos Augusto

Depósito Central de Fardamentos

Tenente médico António de Azevedo e Souto.
Escola Central de Ofioiais

Director interino, o coronel, supranumerário, do corpo
do estado maior Eduardo ~ugusto Marques, nos termos
do artigo 1.0 do decreto n." 14:194, de 31 de ~gosto
do corrente ano.
Esoola Militar

Exonerados de instrutores de gimnástica e esgrima os
majores de infantaria José Marcos Escrivanis e José
Lúcio de Sousa Dias; os capitães de infantaria Viriato
da Fonseca Rodrigues e Óscar da Silva Mota e tenente
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de cavalaria Diogo da Silva Ferreira, nos termos do
artigo 36.0 do decreto n.? 12:704, de 25 de Outubro
do ano findo.
Instrntor auxiliar do mestre de gimnástica e esgrima, o
capitão de artilharia Domingos Gentil Soares Branco.
Ajudante do bibliotecário, o tenente do regimento de
artilharia ligeira n. o 5 Eliseu José Pinto Vilas Boas,
pelo pedir.
Capitão médico Augusto da Silva 'I'ravaasos.
Esoola Central de Sargentos

Capitão médico miliciano do quadro especial José Gomes Estima.
Esoola de Esgrima do Exéroito

Capitão médico Carlos Máximo de Figueiredo.
Colégio Militar

Tenente médicos Carlos Miguéis de Carvalho Dias e
Augusto Carlos Mira da Silva.
Instituto Feminino de Eduoação e Trabalho

Capitão médico João Garcia Correia Ribeiro.
Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
Joaquim Altino Gromicho.
1.· Tribuual Militar Territorial de Lisboa

Tenente, adido ao quadro dos oficiais do secretariado
militar, Luís dos Santos Romão.
Arsenal do Exéroito

Major médico miliciano, graduado, do quadro especial
José Bernardo Correia Ribeiro.
Parque Automóvel Militar

Capitão médico miliciano do quadro especial Pedro
Medeiros de Albuquerque Teixeira.
.
Asilo de Inválidos Militares da Prinoesa
D. Maria Benedita

Capitão médico miliciano do quadro especial Aurélio
Ricardo Belo.
Comissão de olassifioação de empregos pdblioos
para sargentos

Tenente de infantaria,
S rna Raposo.

no qua.dro da arma, Abel de
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Jurl para àvalia.r as 'Provas especiais de aptidão par
pôsto de S'&nOO'al,no cor -ente ano,

o-

Exonerado
do presidento,
pelo pedir, o genoral, n3i
situeeão d 1'('9I'r"a, António rrcixC'ira d Aguiar.
Vogal, o general
Alfredo Mendes de ~lagalhl1o RI·
malho.
Jüri para avaliar
as provas especiais
de aptidão para 01
pOsto de ~tijor dos capi~ães do quadro do aerviço do OStado maior, no corrente a110.

de presidente, polo podir, o general,
do reserva, .. ntónio ,Teixdm do Agniar.
Presidente, o general Roberto da Cunha Baptista.

Exonerado

n

S·tUlll,;il.O

7. o -linislério

da Guerra - t a Direcç1io Gel'a! - ta e,arli\áo

a) Deelnrã-s e que por d
de 22
tenham

do mês

satisfeito
a proU10C;to ao
são di:;pe11sad09
prcstacno de qn,

paeho do Ministro dn. O uerra

lindo, os eOl'onóis o os capitães f}uO'
às proyas especiais do apti!lãO para
põsto ímedíu o, ató 31 do ref :rido mês,
dá f'req_üência.
quUI(iuor curso ou d.
isqucr outras prqvas e~l'cciais.

ao

b) Doclara.so (LUOpor portaria do :\Iini~t6rio do Interior •.
do 8 do ulho do correu o ano, foi lou -udó o tcnont
d.o infaritr riu' Augusto
Carvalho, porclun, sendo c missário do pollcia ,o tendo sido' !lcn,rr(~ga!lo de, conjuat:.l
monto com o chefe da SfC!;ã.o da Direcção Goral de S(>gurança Pú1üica do Ill~SlUO Ministério, orgul1i,,;ar o corvode polícia
Hititrito do .\:túbu . wrificotÍ· l1 velo b li
elaborado
rolatório apresentado
que se desempenhou
cargo que lhe f.oi COQ1otidQpor 'or . criteriosa e profcua.

ao

ao

elo

c) Declara.s~,
para ds efeitos da d t(Jl'1ilnla~ã.o G.n. d (
Ordem do E.l'él'cilo n. o 2, Ln 'Ó1" O,.. de 19~4, que os capititos do infantaria
Ant6nib C9 'lho
orro::1. fia Cruz,
J<{ão Coalho Teixeira, .Mauuol do JC!'u:; Moreira, JailO
Tomás da Fouscca e Cnrlos do ~ oronha Coram apro,"dos no corronto
ano nas proyas especiais do apWI!1d
para o pOsto de major.

d) Declara·so
no

respectivo

quo chegaram 11!lua u1tlira para entrar
os tenentes
do quudro l\llxili.a:rr

quadro
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dos. er iç s do artilharia,
suprnnumorários,
David Paulo
As is Cortesl1o, Jo é do Passos Simas o J0813 Estevos.
6) D clura-sn

Pietra Tôrrcs

C!1l0 os capitães

do artilharia

Henrique

e Emídio José Crujeir.'li de Carvalho cou-

tam a antiguidade
desde pôs to, para
. desde 6 de Fevereiro
último.

todos os efeitos,

j) Deelarn-se
}110 ficR
em efeito a dctêrminação
inser ta na Ordem do Eeéreito n..O 9, 2.:1 série, 0.0 30 do
Junho do eorronte ano, que colocou, pelo pedir, no 2.°
bato lhão d • rtílhario de costa o c<lpittlO miliciano do
grupo indepcndeutc
do artilharia. p ada n. o 3 l1anucl
J osé de A vila Madruga.

r,) Declara-se
dir a oolocação,
lião da, Burra,
ços u nrtiJllurin
E.4·/}"CUo ll.6 11,

qu não deve ser conaiderada pelo pena casa d redu ão temporária: de S. Judo capitão UO quadro anxiliar dos serviJoão doo Santos, irrserta na Ordem do
2.& série, de G de Agosto últi o.

h) Dl,!clltIm-se: qu não deve ser- coo idêra.d:t pelo 1)Cdilo [I, co!oe3I;Çlio., Q r [gimEin:to d cavalaria n,o G, do ten nto do quadro auxiliar dos serviço« de mjlhnria José
Maria Amorim
n.? 9, :.?:1 série,

Júnior, iusorta
de 30 ele Junho

na Ordem. d()
último.

E;mJrcito

i) Dec!a;l;lu·se que 6 iEdtLar~ Rodrigues do à.llJll:rtidll
Dia , e n.fío Eduardo de- Almoida Dias, o n mo do Ililt"r<!1:f
de cavalnriu n." 5, colocado na E coI Práti a d Cav4~

]at'Í"" peJa Ul'dem lo
Agosto

t]t;rél'(it.o

n.o 12, 2'".a s6ci&, do 2; de

último.

-j)Decla.ra.·so
qn chegou; ~ sua altura pn.ra entrar
no respéctiro
(J:\ladm o cap'tM dá c ~3.l:a.lia, em clispoai~

biliclaue,

Zarco Gome

PI: 'oUa da; Q)âmlun~.
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m) Declara-se que são capitães médicos 'milicianos
os tenentes médicos milicianos Ál\'aro Marques Machado e Mário Martins Ribeiro, que pelas Ordens do
Etrército n.08 8 e 11, 2." série, do corrente ano, foram
colocados, respectivamente, na 2.& companhia de saúde
e no batalhão de metralhadoras n. ° 2.
n) Declara-se que o tenente do quadro auxiliar do
serviço de saúde José Martins Loureiro, que pela Ordem do Exército n." 11, 2.a série, do corrente ano, foi
colocado na La companhia de saúde, pertencia à inspecção de saúde da extinta 2.& divisão do exército e não
à 2. a inspecção de saúde como foi publicado na referida
Ordem.

o) Declara-se que, segundo parecer do Conselho do
Recursos, constante dos processos de consulta n.OS 1:711
e 1:715, ambos de 22 de Março do corrente ano, a antiguidade dos capitães milicianos do quadro especial do
serviço de administração militar Alípio de Mendonça,
Secundino Domingos, Artur Alves Caetano. Leonel de
Lima Barreto Xardoné e Alfredo da Cruz Nordeste é a
do capitão do serviço de administração militar José de
Sales Terreiro, promovido ao seu actual pôsto em 31
de Maio de 1923.
p) Declara-se que a transferência para a 5. a Repartição da 2.& Direcção Geral do Ministério da Guerra do
tenente do serviço de administração militar António
Agostinho, publicada na Ordem do Exército n.? 12,
2.& série, de 27 de Agosto último, foi por motivo disciplinar.
q) Declara-se que o capitão, reformado, Júlio César
Augusto Gomes deixa de exercer as funções de director
interino do Arquivo Histórico Militar.

r) Declara-se que o capitão José de Sousa Ferreira o
os tenentes António Pereira, Alfredo Maria da Costa
Coelho, José Maria do Amorim Júnior, Rafael de Carvalho Matias e Álvaro de Matos, que por decreto de 6
de Agosto último, inserto na (A-dem do Exército n. o 12,
2." série, do corrente ano, passaram à situação de adidos ao quadro, são do quadro auxiliar dos serviços de artilharia, e não de artilharia, como foi publicado.
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.'1) Declara-se que são nomeados para freqüentar, no
1.o período do próximo ano escolar, os cursos de informação da Escola Central de Oficiais, devendo apresentar-se na sede da referida Escola, em Caxias, até ás
17 horas do aia 15 do próximo mês de Outubro, os seguintes oficiais:
4.· grau

Oito semanas-De

17 de Outubro a 10 de Dezembro

Ooronéis:
De infantaria:
Duarte do Amaral Pinto de Freitas.
António Gomes de Sousa Júnior.
David Augusto Rodrigues.
Domingos Barreira da Silva Patacho.
Jerónimo Osório de Castro.
Carlos Carreira Pequeno.
De artilharia:
Manuel da França Dória,
José A.ugusto dos Santos Lucas.
Manuel Joaquim da Silva.
De cavalaria:
Modesto-Coelho Barreto.
De engenharia:
João Baptista de Almeida Arez.
L· grau

Seis semauas-De

17 de Outubro a 26 de Novcuibru

Tenentes:
De infantaria:
Francisco António Marcos.
José Liba.nio Ohaves.
Joaquim José Oardoso Fialho.
Josino da Costa.
Manuel Mendes.
Paulo Ferreira Machado.
Carlos Alberto Godinho.
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Aníbal Marreiros Dias.
José Afonso de Almeida Júnior.
Jaime Augusto Santos Borges.
Emídio .Augusto Vergílío.
Américo Jacob dos Anjos Pires.
Nicolau António do Andrade.
António Augusto cravares.
Joaquim Pedro de Oliveira.
Francisco Dias Furtado.
José de Almeida Cassar.
Constantino da Costa Azevedo,
João Baptista Lombo.
De artilharia:
Pedro Filipe Adeodato Brion,
Carlos Marques Magalhães.
António de Araújo de Almeida Campos.
Augusto Picão da Silva Telo.
Eduardo Hormenegildo Andrade de Freitas.
Mário Norberto Nunes.
José Diogo de Campos Carmo.
Henrique José Xavier Martins do Figueiredo.
Manuel de Castro.
Francisco Maria Mendes Moreira.
Manuel Francisco GOlllart de Medeiros.
João Carlos Tavares Ferreira da Cunha.
De cavalaria:
Francisco Maria da Silva.
António Joaquim de Castro Maia Mendes.
António Vieira.
Mário Guimarães Pala.
Jorge de Faria Machado Vieira Sampaio.
João Baptista Lopes.
De engenharia:
Raúl Cardoso Ressano Garcia.
Luís Gonzaga dos Santos Moura.
Aquiles José de Oliveira.
Raimundo António Rodrigues Serrão.
Da aeronáutica:
José Manuel de Mendonça.
António Gonzaga Pinto.

2.* Série

ORDEM DO EXÉR0ITO

N.- 13

665

t) Lista dos oficiais que se ofereceram para servir
nas colónias, nos termos do decreto n." 13:309, de 23
de Março último, no terceiro quadrimestre do corrente
ano:
Infantaria

Capitães:
Francisco Pinto da Veiga.
João Pires de Carvalho (miliciano do quadro especial).
Tenentes:
António José de Campos Rêgo.
Domingos José dos Santos.
Manuel Vicente.
António Joaquim Gaspar de Almeida.
Artilharia

Capitão:
Alexandre Augusto de Faria e Sousa de Vasconcelos
c Sá.
Tenentes:
António Pedro da Costa.
Carlos de Sousa Gorgulho.
Joaquim Antunes da Fonseca.
Alferes:
Carlos Mário Sanches de Castro da Costa Macedo.
Secretariado militar

Tenente:
Alberto Alfredo Ferreira

de Miranda.

Quadro auxiliar dos serviços de artilharia

Tenentes:
João Inácio.
Manuel Simões Tejo.
u) Vencimento que, nos termos da lei n.? 1:668, de 9
de Setembro de 1924, compete ao oficial em seguida
mencionado, transferido. pela presente Ordem do Exército: para a situação de reserva:
Tenente-coronel Joaquim José da Conceição, 439614,
sendo: 49610 pelo Ministério das Colónias, sondo Moçam-

,
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bique a última província em que serviu; 10630 pelo Ministério do Interior e 379674 pelo Ministério da Guerra.
Tem um aumento de 10 por cento sôbre o soldo e passa
a vencer pelo Govêrno Militar de Lisboa.
v) Vencimento que, nos termos do artigo 12.° do decreto n." 5:570, de 10 de Maio de 1919, compete ao
oficial em seguida mencionado, transferido para a situação de reforma pela Ordem do Exército n. ° 12, 2. a série, do corrente ano:
Capitão miliciano do quadro especial do serviço do
administração militar Godofredo Frias Barbosa, 801555,
sendo: 3602 pelo Ministério das Colónias e 77;$53 pelo
Ministério da Guerra. Êste oficial encontrava-se colocado
no quadro especial de oficiais milicianos do mesmo serviço e passa a vencer pela 2. a região militar.
x) 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.? 12, 2. a série, do corrente ano:
Capitão António Joaquim Ferreira. Pomba, 304625,
sendo: pensão de reserva 192;$50; 0,14 por cento, 34656;
lei n. o 888, 22;570 e lei n, o 1:332, 54MU; do vencimento
total 222662 são pelo Ministério das Colónias, sendo a
Índia a última província onde serviu, e 81663 pelo Ministério da Guerra. Tem o primeiro aumento de 10 por
cento sôbre o soldo .

.y) Rectificado se publica o vencimento a que tem direito, nos termos da lei n. o 1:668, de 9 de Setembro
de 1924, o oficial separado do serviço, em seguida mencionado, pela aplicação do decreto n." 11:374, de 22 de
Dezembro de 1925, e em substítutção do que lhe foi arbitrado pela Ordem do Exército n." 2, 2.& sério, do corrente ano:
Alferes de infantaria José Pinto de Campos, 94~,
sondo: pensão de reserva, 89~73; 0,14 por cento, M27.
z) Rectificado se publica o vencimento a que tem direito, nos termos da lei n. o 1:668, de 9 de Setembro de
1924, o oficial, na situação de reserva, em seguida mencionado, pela aplicação do decreto n.? 11:374, do 22 de
Dezembro de 1925, e em substitulção do que lhe foi ar-
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bitrado pela Ordem do Exército n.? 1, 2.a série, do corrente ano:
Major de infantaria António Gomes Pinto Sarmento
Osório, 193t$ü8, sendo: pensão de reserva, 177654;
Q,14 por cento, 1624; lei n." 888, 14;530. Tem dois anmentes de 10 por cento sobre o sõldo.

8.0 -lIinistério

da Guerra

-ta Direcção Gcral- 2. a lI.epal"ti~ão

a) Declara-se que deixou de fazer serviço na Direcção
da Arma de Infantaria o major Joaquim Feliciano de Azevedo, qne pela Ordem do Exército n.? 12, 2.a série, do
corrente ano, foi nomeado presidente do júri de exames
.para chefes e sub-chefes de música.
b) Declara-se que é Jacinto Augusto Xavier de Magalhães Júnior o nome do coronel de 'infantaria promovido a õste nosto pela Ordem do Exército n." 12, 2.1l série, do corrente ano.
c) Declara-se que o tenente de infantaria David cios
Santos, colocado no batalhão de metralhadoras n.? 2
pela Ordem do Exército n.? 12, 2." série. do corrente
ano, estava na situação de disponibilidade.
d) Declara-se que fica sem efeito a colocação no batalhão de caçadores n." 1 do tenente de infantaria José
Joaquim Fernandes, ínserta na Ordem do Exército n, 012,
2. a série, do corrente ano.

e) Declara-se Que o tenente José Barroso Lopes, colocado pela Order; do Exército n. o 12, 2. a série, do corrente ano, como ajudante do comandante interino da
:3.a região militar, deve ser considerado como oficial às
ordens do quartel general daquela região militar .

.f) Declara-se que o capitão de infantaria António Gonçalves Ferrão, adido ao Ministério do Interior, teria dado
e!ltradn no respectivo quadro se não estivesse naquela
SItuação.
fi) Declara-se que o capitão de infantaria António Luís
Salgueiro Fragoso, que pela Ordem do Exército n. o 12,
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2. a série, do corrente ano, passou à situação de adido,
pertencia ao regimento do infantaria n, ° 3 e não ao quadro da. arma.
h) Declara-se que o major de infantaria Orlindo José
de Carvalho, promovido a êste posto pela Ordem do Exército n.? 12, 2.a série, do corrente ano, deve ser conside-

rado como supranumerário.
1,) Declara-se que devem ser considerados como colocados no quadro da arma os tenentes de infantaria António José da Silva e Carlos Oiríaco Ferreira da Silva,
que pela Ordem do Exército n.? 12, 2.a série, do corrente
ano, foram colocados, respectivamente, na situação de
adido ao quadro e na de supranumorário.
j) Declara-se que chegaram à sua altura para entrar
no respectivo quadro os capitães de infantaria, supranumerários,
a seguir mencionados: Manuel Moniz de R('sendes, no regimento de infantaria n. ° 4; António Augusto
Monteiro, no batalhão de metralhadoras n." 2; João Macedo de Freitas, no regimento de infantaria n.? 22, e Armando das Neves Larcher, em serviço na Presidência
da República.
k) Declara-se que os oficiais de infantaria, em disponibilidade, em seguida mencionados chegaram à sua altura para entrar no respectivo quadro:
Coronel Francisco António da Silva Leal, major José
de Ascensão Valdês e capitão José Dias Mendes.
l) Declara-se que é Francisco Freire de Matos, e não
Francisco Freire de Matos Mergulhão, o capitão colocado
no grupo de especialistas pela Ordem do Exército n. o 12,
2. a série, do corrente ano,
m) Declara-se que ao major de artilharia Afonso Jorge
de Aguiar, promovido ao seu actual pôsto pela Ordem
do Exército n." 12, 2.& série, do corrento ano, deve ser
considerada a sua antiguidade para efeito de põsto desde
30 de Setembro de 1926 e para efeitos de vencimentos
desde 20 de Novembro de 1926.

n) Declara-se que fica nula e de nenhum efeito a determinação inserta na Ordem do Exército n. o 12, 2." sé-
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a.a

rie, do corrente ano, que colocou na
companhia de
trem hipom6vel o tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia Francisco António Gonçalves.
o) Declara-se que não deve ser considerada pelo
pedir a colocação no batalhão de caçadores n. o 3 do
capitão Mário Augusto Vaz, inserta na Ordem do Eteêrcito n." 12, 2.a série, do corrente ano.

9. o -Ministério

da Guerra - f. a Direcç!o Geral- 4. a R~partição

a) Em harmonia com o disposto no artigo 164.0 do
regulamento de disciplina militar d~ 1 de Dezembro de
1925 se publica a decisão do Conselho Superior de Disciplina Militar que funcionou como tribunal de honra,
nos termos do n." 4.° do artigo 149.° do mesmo regulamento, para dirimir uma pendência de honra entre o tenente-coronel de artilharia Camilo Amândio da Silva
Sena e os majores de artilharia José Augusto de Beja
Neves e Eduardo da Costa Ferreira:
Verifica-se :
Que o tenente-coronel de artilharia e profossor da
Escola Militar, Camilo Amândio da Silva Sena, fez pessoalmente entrega, em 8 de Dezembro último, ao major
da mesma arma e professor da mesma Escola, Eduardo
da Costa Ferreira, de uma carta em que lhe pedia Iôsso
um documento que ia junto e no qual fazia o relato do
que anteriormente, e na sessão do conselho de professores efectivos da Escola Militar, l:._ealizadaem 4 dêsse
mês, se passara relativamente ao preenchimento das
7. a e 15. a cadeiras do curso de artilharia e lhe indica.sse
qualquer alteração que julgasse dever introduzir-lhe para
melhor traduzir a verdade dos factos e autorização para
fazer do mesmo documento, o uso que tivesse por conveniente, pedindo-lhe mais que, em seu nome, transmitisse idênticas solicitações ao major de artilharia O também professor da Escola Militar, José Augusto de Beja
~oves, o lhe comunicasse o qu<' ~ste tivesse por couvemente;
Que no dia seguinte, 9, recebeu o tenente-coronel Sena
uma carta a fi. 6 do major Costa Ferreira, na qual êste
respondia à que na véspera recebera o classificava de
triste documento o documento que a acompanhava, que
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devolvia, dizendo havê-lo mostrado no major Beja Neves não em obediência à solicitação que o tenente-coronel Sena lhe havia feito, mas por um dever moral, e
que se recusava a nêle colaborar por qualquer maneira
e que de o haver conhecido resultava o facto de cortar
com Sena todas e quaisquer relações pessoais;
Que esta carta ia acompanhada de uma outra a fi. 7
que o major Beja Neves escrevera ao major Costa Ferreira a propósito do mesmo documento, autorizando-o a
fazer dela o uso que entendesse, e na qual, depois de declarar que se abstinha de o apreciar, acrescentava que
a deturpação dos factos era tam ovidente que se limitava
a aguardar que o seu autor se lhe dirigisse sem ser por
intervenção de terceiro para lhe responder conforme
achasse conveniente;
Que, recebendo estas cartas, requereu em 11 do
mesmo mês de Dezembro o tenente-coronel Sena, por se
julgar por elas ofendido na sua dignidade pessoal, que
o conflito fôsse submetido à apreciação dêste Conselho
Superior de Disciplina Militar funcionando como tribunal de honra, nos termos do artigo 161.0 do regulamento de disciplina militar do 1 de Dezembro de 1925,
o que, deferido êsto requerimento, seguiu o respectivo
processo os devidos trâmites, tendo os três oficiais reforidos sido intimados 11 prestar esclarecimentos sõbre a
pendência suscitada, tendo, nos dovidos prazos, apresentado as suas alegações escritas e indicado testemunhas que foram ouvidas.
Presente o processo em sessão do Consolho Superior
de Disciplina Militar funcionando como tribunal de
honra, nos terrnoe do citado artigo, e tendo examinado e
devidamente ponderado quanto dêle consta e ainda o que
expuseram o tenente-coronel Sena e os majores Oosta
Ferreira e Beja Neves e o general comandante da Escola Militar que como testemunha foi ouvido;
Oonsiderando que se é certo que o documento entrogue com a sua carta de 8 de Dezembro de 1926 pelo
tenente-coronel Sena ao major Oosta Ferreira om que se
propunha narrar os antecedentes e o que se passou na
sessão do conselho dos professores efectivos da Escola
Militar realizada em 4 dõsse mês relativamente ao preenchimento das 7. a e 15. a cadeiras da Escola não representa, exactamente, a verdade dos factos, o que é ostranhável, a circunstância de o dito tenente-coronel pedir na
sua carta ao major Costa Ferreira que lho comunicasse
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qualquer alteraçãoquo julgasse dever introduzir-se-lhe,
para melhor traduzir a verdade dos factos, e a solicitaçllo que igualmente lhe fazia de submeter pura o mesmo
fim o mesmo documento à apreciação do major Beja
Neves exclui a possibilidade de se admitir que o tenente-coronel Sena pretendia adulterar essa verdade;
Considerando que nestes termos as palavras escritas
pelo major Beja Neves, na sua referida carta a fi. 7,
imodiutamonts a ter dito que se abstinha de apreciar o
documento referido e com respeito ao mesmo - a deturpação dos factos é tam completa - evidentemente em inteira contradição com aquelas, não podem ser tomadas
como tendo significação ofensiva para o teuente- coronel
Seria, a nuem a carta nem mesmo era dirigida, dovendo
antes a. j)alayra - deturpação - ser tida como erradamente cmpregada ;
Consideruudo que o major Costa Ferreira pela suá
carta II. fi. u, escrita em termos correctos ao tenente-coronel Sena, como êste mesmo reconheceu, so limitou conforme declara nas suas alegações u fi. 42 1) e 52 a cortar
com ele as relações pessoais:
O Conselho Superior de Disciplina Militar decide por
unanimidade que o tenente-coronel Camilo Amândio da
Silva Sena não deve considerar-se ofendido pelas citadas cartas.
Sala das S ssões do Conselho Superior de Disciplina
Militar, 3 ele J unho de 1927.-- Paulino Antônio Correia,
general de divisão, reformado.- Pedro de Azevedo Couti/lho, contra-almirante, relator -- Tomás de SOUl~a Rosa,
general- Alberto Celestino Ferreira Pinto Basto, contra-almirante - José Francisco de BW'1'oíJ,general.
b) Tendo sido agraciados pelo Govêrne de Sua Majestade o Rei de Espanha com os grans da Cruz da Ordem Oivil de Carlos lU, qne Ihes vão indicados, os oficiais abaixo mencionados, ó-lhee permitido, em conformidade com IIS disposições do Regulamonto das Ordens
Militares Portuguesas, acoitar aquelas mercês e usar as
respectivas insígnias:
Cruz

de 1." clal1iJi!ôe

Capitão de cavalaria José Paulino Marecos Mousinho
oe Albuql,l.Orqllo e tenentes do cavalaria Luis da Costa
lveus Ferraz o Holder Eduardo de Sousa Martins.
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Cruz

Coronel
buquerque.

de 3." classe

de cavalaria

Fernando

Luís Mousinho

de Al-

c) Tendo sido agraciado
por Sua Santidade o Papa
Benedito XV com a grã-cruz da Ordem de S,. Silvestre
o capitão de cavalaria
José Feliciano da Costa Júuior,
é-lhe permitido, em conformidade
com as disposições do
llegulamento
das Ordens Militares Portuguesas,
aceitar
aquela mercê e usar as respectivas
insígnias.
d) Tondo sido agraciado
com a medalha de prata da
Cru» Vermelha J aponesa o capitão do serviço de admínistração militar Mário Afonso de Curvalho, é-lhe peruiitido, em conformidade
com as disposições do Regulamento das Ordens Militares Portuguesas,
aceitar aquela
mercê e usar as respectivas
insígnias.
e) Condecorados
com a medalha militar da classe de
comportamento
exemplar,
em conformidade com as disposições do rogulamcuto aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917:
Medalha. de ol'l'ro
)[inistério da Guma - 2. Ii Dincçâq Geral
4." Repartição

'I'euonte-coronel

de cavalaria

3,· Dí reoção Geral-

Coronel do corpo
Santos Macbado.

do estado

Regimento

Capitão

Manuel da Costa Latino.
7.· Repartição

maior Joaquim

de infantaria

Manuel Joaquim

Artur

dos

n.O 1

Caldas.

Direoção da Arma .de Cavalaria

Oapit1'to elo fi nadro auxiliar do serviço
SL'lltlstião Raimundo da Cruz Pimenta.
Carreira

do tiro

'Major de infantaria

"Vergueiro-Duola

de artilharia

Soares»

José Maria Ssrdluhu

Pereira

lho.
Depósito

Capitão

ger-al de material

de infantaria

Calisto

de aquartelamento

Aníbal,

Coe--
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Medalha de prata
liDislério da Guerra - 3. li Direcçáo Geral
Arquivo Histórioo

Militar

Tenentes milicianos do quadro especial de infantaria
Albano Augusto Duarte Neves e José António Ferreira.
2." região

militar

Major, reformado, César Augusto Pereira
Regimento

de infantaria

Caldeira.

n.· 2

Primeiro sargento n.? lO/E, João Francisco Jorge.
Regimento

de infantaria

n,s 3

Tenente miliciano Alfredo Angelo Salgueiro da Silva
Pereira.
Regimento

de infantaria.

n.O 7

Segundo sargento n." 49-E, Álvaro Cardoso.
Regimento

de infantaria

n. ° 11

Capitão do serviço de administração militar Armando
Vergílio Pinheiro da Silva Azevedo e tenente de infantarta Afonso Martins Correia Gonçalves.
Regimento

de infantaria

n.O 12

Tenente Amaro Garcia Loureiro.
Regimento

de infantaria

n.O 16

Segundo sargento n." I8-E, da companhia de depósito,
António de Sousa.
Regimento

de infanta.ria

n_O19

Segundo sargento n," 41-E, Bernardino José Pires.
Regimento

de infantaria

n.O 21

Tenente Manuel Nogueira de Almeida.
Batalhão

Segundo sargento
Depósito

D.O

de caçadores

n. ° 2

3/40-E, Joaquim Gonçalves.

do batalhão

de oaçadores

n.O 6

Tenente Horácio do Assis Gonçalves.
Batalhão

de caçadores

n.O 7

Tenentes João Inácio da Silva e José de Melo Soares.

\
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Batalhão de caçadores n.· 8

Tenente José Joaquim Santa Clara Barbas.
Segundo sargento n." 37-E, Miguel Sovela Machado.
Batalhão de ciclistas n.v 2

Tenente Afonso Jaime de Bivar Moreira de Brito
Velho da Costa.
Regimento de artilharia

ligeira n ," 4

Tenente José Filipe da Silva Neves e segundo sargento n,° 44-E, Joaquim de Assunção Santos.
Regimento de artilharia

de costa n.v 2

Capitão Alexandre Gomes de Lemos Correia Leal e
primeiro sargento n. o 75, Francisco Maria Candeias.
Grupo independente de artilQ.aria pesada n." 2

Capitão do serviço de administração militar António
Ribeiro dos Reís e tenente de artilharia José Paulo de
Sousa Rêgo.
Grupo independente de artilharia pesada n." 3

Tenente José Roberto Raposo Pessoa.
Grupo mixto independente de artilharia

montada n.s 14

Tenentes Elói Alberto Valverde e Francisco Pereira
de Lacerda Machado.
Segundos sargentos n." 12-E, Eduardo da Silva;
n," 13-E, José António Meira; n.? 14-E, Jorge da Costa
Santos; n." 15-E, José Mão de Ferro; n.? 16-E, Luciano Mendes Júnior; n.? 20-E, José Joaquim e n." 21-E,
Manuel Gonçalves Valentim Júnior.
Regimento de oavalaria n.· 2

Primeiro cabo ferrador n,o 591 do 1.0 esquadrão, José
Mendes.
Regimento de oavalaria n.· 9

Alferes picador José Francisco Jaca.
1.• grupo de esquadrilhas de aviaQão ,Repúblioa»

Segundo sargento graduado mecânico n. ° 45, António
Dinis Gomes.
Regimento de infantarla. n." 12

Segundo sargento n." 48-E da companhia de depósito, António Lopes.
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Regimento de infantaria n.· 19

Segundo sargento n." 42-E da companhia de depósito,
Manuel de Deus da Loura.
Regimento de infantaria n.· 24-

Segundo sargento n." 29-E, Fernando

de Oliveira.

Batalhão de caçadores n.· 1

Segundo sargento n. o 2, Diogo Branco.
Regimento de artilharia ligeira n.· 2

Segundo sargento n. o 55-E, Francisco Morais Soeiro.
Grupo :ro.ixtoindependente de artllharia montada n.· 14

Segundo sargento

n.? 19-E, José Avelino Baptista.

Grupo independente de artilharia de montanha n.s 1~

Segundo sargento n. o 30-E, António Maria Teixeira.
Esquadrilha n.· 1 de caça

Primeiro sargento
tos.

n. o 413, Vicente António dos San-

3." companhia de saúde

Segundo cabo n." 148, José Chaminé.
Guarda nacional republioana

Regimento de cavalaria: soldados n. o 32/1:206, Francisco da Cruz; n. o 75/964, Domingos Valente de Sousa
e n, ° 118/1:567, Carlos Ri.beiro Pereira Alves, todos do
2.° esquadrão; e segundo cabo n.? 50/1:168, José Calhoca, do 3.0 esquadrão.
8." oompanhia de saúde

Segundo sargento n. o 65, Américo Pinto dos Santos.
1." oompanhia de administração milit.ar

Tenente Francisco Abreu Malheiro,
3." companhia de administr ...ção militar

Segundo sargento n. o 7, Manuel J oaq uim Varela Barrocas.
Seoretariado militar

Aspirante a oficial n." 102, João Colares Cifuentes.
Esoola Militar

Tenente Alberto Barbieri de Figueiredo Baptista Cardoso.
.
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da Cruz,

Manutenção Militar
Tenentes
do serviço de administração
militar André
Pelicano Fernandes
e João 'relo de Meneses Cabral.
Guarda :fisoal

Segundo cabo n." 55/681, João Manuel Barbosa,
da
2.a companhia
do batalhão
n.? 3; soldado
n.? 6/235,
J osé de Olim Perestrolo ; n. ° 391227, Francisco da Câmara;
n." 52/228, João Baptista Gomes dos Santos, todos da
La companhia.
Medalha. de eobre
Regimento de infantaria n.· 2
Segundo
sargento
n." 3 da 2.a companhia,
Matod Raimundo, e segundo sargento músico de
n." 51-E, Ernesto da Conceição Maesuno.

10.0 -lIinistério

da Guma- 3.a Direcção Geral-

José

do

B.a clusso

s.a RepartitãG

em rectificação
ao quadro inserto na Orn. ° 11, 2. a sério, de 6 do Agosto último, que indica o número do oficiai que devem freqüentar
a Escola Central de Oficiais, que o 2.0 período
da mesma Escola é do Abril a Julho de 1928 e não de
Maio a Agosto como consta da referida Ordem do ExérDeclara-se

dem do Exército

cito.

8.' Repartição
a) Declara-se
que o coronel do corpo do e .tado maior,
adido, em serviço no Ministério do Oomércio e Comunicações, António Nogueira Mimoso
uerru optou definitivamente pelo serviço do mesmo Ministério, nos termos
da última parte do § único elo artigo ü. ° do decreto
n. ° 12:297, de 10 do Setembro do 19~6, modificado pelo
decreto n. o 13:975, do 23 de Julho do corrente ano.

a

b) Declara-se quc os majores do artilharia, com o curo o
do estado maior, Vasco do Carvalho, Alvaro Teles F '1'reira de Passos,
José Guerreiro do Oliveira Duarte e
João da Conceição Touuis Rodrigues,
que, pela presente
Ordem do Exército, dão ingresso no corpo do estado

2.· Série
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maior, são considerados como nêle tendo dado ingresso,
respectivamente
desde 19 de Novembro de 1921, 21 de
Agosto, 17 de Julho e 21 de Agosto de 1926.

c) Declara-se que os oficiais abaixo mencionados, que
pela presente Ordem do Exército deram ingresso como
majores no corpo do estado maior, ficam agrupados na
respectiva escala pela seguinte ordem e imediatamente
à esquerda do tenente-coronel
do mesmo corpo José
Cort(ls do Santos:
César Augusto Mano. José Maria. Cabral de Sampaio,
Vasco de Carvalho, Jorge Dias da Costa, J osé Guerreiro
de Oliveira. Duarte, António Daniel de Matos, Álvaro
Teles Ferreira de Passos e João da Conceição Tomás
Rodrigues.
d) Declara-se que os oficiais supranumerários do corpo
do estado maior abaixo indicados chegaram à sua altura
para entrar no respectivo quadro nas datas que respectivamente lhes vão dosignadas :
Coronéis:
Genipro da Cunha de Eça Costa Freitas e Almeida,
om 4 do J olho de 1923;
Carlos Maria Pereira dos Santos) em 31 de Dezembro
de 1\.)24;
António ~faria de Freitas Soares, em 5 de Dezembro
de 1925;
Fernando Augusto Borges Júnior, em 21 de Agosto
de 1926;
João de Sousa Eíró, om 21 de Agosto de 1926;
Carlos Matias do Castro, em 21 de Agosto de 1926;
José Arrobas :Machado, em 21 de Agosto de 1926;
Hélder Armando dos Santos Ribeiro, em 21 de Agosto
do 1926;
Artur Pereira de Mesquita, em 12 de Março de 1927;
Tenente-coronel Abílio Augusto Valdês de Passos e
Sousa, em 26 de Maio de 1927.
e) D clara-se que, tendo o coronel do corpo do estado
maior, adido, em serviço no )1inistório das Pinancaa,
Vitorino Henriques Godinho sido colocado na 5. a Repartição da 3.a Direcção Geral dêste Ministério para cumprimento da determinação ministerial que mandou acumu-
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lar, com o serviço do estado maior, todos os oficiais do
mesmo serviço que fôssem professores da Escola Militar, deve a mesma colocação, para todos os efeitos, ser
considerada como sem efeito desde 16 de Julho do corrente ano em virtude de, pela Ordem do Exército n." 10,
2. a série, da referida data, o mesmo oficial ter sido exonerado de professor da Escola Militar, razão que determinou a mencionada colocação.
~
11. 0_ Ilinistério da Guerra - C~ugelhode Recursos
Editos de oento e oitenta dias

Pelo Conselho de Recursos correm éditos de cento o
oitenta 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 António Augusto da Silveira Lorena Santos, tenente do serviço de administração militar, recorre para que lhe seja
mantida a antiguidade que teve como oficial miliciano,
ou que lhe seja permitido ingressar no quadro especial
de oficiais milicianos, criado pelo decreto n,o 7:823, de
23 de Novembro de 1921. Os recorridos, bem como seus
representantes legais, têm vista do processo na Secretaria do mesmo Consolho.
Recorridos:
Capitães milicianos do quadro especial do mesmo serviço : José Marecos, Aníbal Gonçal ves Paixão, José Martins dos Santos Loureiro, Henrique Rocha, Luís Gonçalves Rebordão, Júlio Ribeiro Costa, Manuel Duarte Pereira Santos Ribeiro, Luis António de Oliveira, Artur
Ribeiro de Almeida, Luís Gonçalves Valença, Manuel
António Carvalho Martins.
Tenentes milicianos do quadro especial do mesmo serviço: Henrique Carlos de Moura, Lauro do Barros Lima,
Manuel Esteves Cardoso, José Lebre Barbosa Magalhães,
Afonso de Albuquerque, Enrico Rog6rio Monteiro, FIorival Crato Simões Fogaça, José ReMIa de Magalhães,
José Gonçalves Palhares Júnior, António Manuel dos Santos Vila, Vasco Gonçalves Branco, Miguel Rodrigues
Centeno Júnior, Mário Nogueira de Freitas, :Mário Carlos Pacheco, João 'Quilhó, Raúl Pena e Silva, Januário
de Almeida Filipe, António Mal'Ía Varela Lopes, Álvaro
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'I'roçolo; Manuel José Garcia, Joaquim de Sonsa Duarte
Borrego, José de Brito Rodrigues, Alberto Celso da Silva
Pico, Fernando Ramiro de Seíxas Maurity, José Ferreira,
Francisco Pinto Amaral e Júlio Duarte Costa.

Pelo Conselho de Recursos correm éditos de cento
e oitenta dias, a contar da data da presente Ordem, citando os oficiais abaixo designados para, na qualidade de
recorridos que silo, apresentarem, querendo, contestação
num processo que no mesmo pende o em que Inácio
Chumbo, capitão de infantaria, recorre da sua preterição
na lista de antiguidades por oficiais mais modernos. os
quais, tendo-se oferecido, como o recorrente, para servir
no ultramar em 1919, aproveitaram-se da disposição do
D.O 1.0, determinação 2.·, da Ordem do Eaército n." 13,
La série, de 1919.
Recorridos:
Capitães de infantaria: Francisco Simõos dos Santos,
Jaime Ferreira, Óscar Almeida Barros da Silva Ramos,
José Antunes Prazeres, David José Fernandes Moreira,
Adolfo de Jesus Leopoldo, João Tomás Gonçalves, Artur Garcia Malheiro, Alípio Augusto, Rafael Gamas,
António Pernil, Joaquim Maria dos Santos Magalhl1es,
J osé dos Santos Candeias, Alexandre Tomás Gil, José
Maria Fernandes, José Maria Marques da Cruz, Manuel
Pinto da Fonseca, Januário Joaquim Lopes de Sousa,
Manuel Ribeiro Cardona, João Hermínio Barbosa, Manuel
Joaquim da Trindade Rijo, João Pereira Pina, José Lopes, Luís Teixeira Baptista, António Nunes Queiroz,
António Soares, Mamede Augusto Arvelos Formosinho,
José Pedro de Matos, José António do Carmo, Manuel
Joaquim Caldas, Joaquim Cordeiro Júnior, Joaquim da
Silva, José Maria Varela, José Rodrigues dos Santos,
Júlio Caldeira Leal e Abel António Teixeira.

Obltuá.rio

1921
Julho
"

3-

'I'eneute-coronel miliciano de engenharia, na situação
de reserva, José Gonçalves Pereira dos Santos.
14 - Capitã?, na situação de reserva, José Júlio Pimentol
Mart1U8.
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Capitão, na situação de reserva, Vitoriano Josó da
Silva Bastos.
»
23 - Coronel, na situação de reserva, José Simões Cadaval Gonçalves.
»
25 - Major, na situação de reserva, António Cândido Ribeiro de Carvalho.
Agosto 2 - Tenente do regimento de infantaria n.s 18 Carlos de
Sousa Melo Abreu.
»
17 -Major
de infantaria Amadeu Teixeira de Serpa.
»
30 -Coronel,
reformado, João Elói Nunes Cardoso.
»
31- Tenente-coronel de infantaria António Bettencourt
da Câmara.
Setembro 5- Tenente, na situação de reserva, ~ranuel de Passos
Martins.
»

15 -

Rec1;UlcRQôes
Na Ordem do Exército n.· 12,2.· série, do corrente ano, P: 601,
«Mesquita», deve ler-se: "Nogueira» j p. 615,
1. 14, oudo se lê: "Sampaio Melo», deve ler-se: "Sampaio e Melo».

1. 7, onde se lê:

Abilio Augusto Valdê« de Passos e Sousa.
Está conforme.

o Ajudante Genenl,

N.O 14
MIN~STERIO DA GUERRA
30 DE SETEMBRO

ORDEM

DE 1~27

DO EXÉRCITO
(2.'" Série)

Publica-se

1.o -

ao exército

o seguinte:

Por decretos de 10 do corrente mês:

Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.o·5:570, de 10 de Maio do H119,
modificado pela lei n.? 1:039, do 28 do Agcsto de 1920,
aos oficiais em seguida mencionados :
Capitão de artilharia, no quadro do comissões, Manuel
de Beires Junqueira,
desde 19 de Maio do corrente ano,
por ter completado o tempo de serviço efectivo desde a
sua promoção a tenente necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sõbro o sõldo.
Tenente do q uadro auxiliar dos serviços de artilharia,
adido ao quadro, no Ministério das Colónias, José da
Silva, desde 20 do Dezembro de 1925, por ter completado o tempo de serv iço efectivo como oficial necessário
pura o primeiro aumento do 10 por cento sõbre o sõldo.
Concedidas
as vantagp,ns de quo trata o § único do
artigo 6.° elo decreto n.? 6:570, de 10 de Maio do 1919,
modificado pela lei n." 1:039, de 28 do Agosto elo 1920,
aos tenentes do CM'alaria Eduardo
Alberto
de Abreu
Brnsiel, no regimento de cavalaria n.? 7, e João Rosado,
na guarda nacional republicana,
desde 30 de Junho do
corrente ano, por terem compk tado o tempo de serviço
efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento
de 10 por cento sobre o sõldo:
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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 de 25 de Agosto do corrente ano, aos tenentes-coronéis veterinários José Manuel de Barros Júnior,
António Severino da Piedade Guerreiro c Manuel Brás
Serra, por terem completado o tempo do serviço efectivo
come oficial necessário para e segundo aumento de 10 por
cento sôbre o sôldo.
Gl'UpO

Independente de artilharia montada n.s 14

Tenente de- artilharia, adido, Eduardo Berardo Lapido
Loureiro, pelo pedir, quo de regresso do Ministério do
Interior se apresentou em 27 de Agosto findo.
Regimento de cn.valaria n.· 4

Tenente de cavalaria Diogo da Silva Ferreira, do
quadro de comissões, por ter deixado de prestar serviço
na Escola Militar.
Ingressam no quadro da arma da aeronáutica pela
ordem em que vão mencionados, nos termos do artigo 4.°
do decreto n, o 12:126, de 21 de Agosto do ano findo,
ficando adidos aos quadros das suas armas, nos termos
do § 2.° do mesmo artigo, os seguintes oficiais que em
11 de Agosto último terminaram o respectivo cur o na
Escola Militar de A viação :
Tcnonto do grupo mixto independente de artilharia
montada n." 24 Carlos MUI'quOSMagalhães.
Tenente miliciano de infantaria do quadro especial, do
batalhão de caçadores n. o 7, Américo Augusto Martins
Sanches.
Tenente de infantaria, no quadro da arma, João Maria
Esteves.
Tenente dr grupo misto independente de artilhari
montada n o 24 Filipe Gomos Vieira.
Tenente do grupo mixto independente de artilharia
montada n. ° 14 João de Sousa Soares.
'renonte do grupo mixto independente de artilharia.
montada n.? 24 Josó Maria da. Silva Guedes Júnior.
Tooente de artilharia, ..adid<l, Eugénio Pequito Caldeira Pires.
Tenente do grupo mixto indepcnd nte de Uliilliaria
montada '!l.0 14 Jacinto Henrique de Paiva Simões.
Tenente. miliciano do rogimeato de .iafantaria n.? á
Aurelio de Oliveira Rocha.
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Tenente do batalhão de metralhadoras n, o 2 José Avelino de Andrade.
Alferes do grupo mixto independente
de artilharia
montada Q. 14 Tadeu Lopes da Silveira.
Alferes do regimento de artilharia ligeira n.? 3 Humberto da. Silva Delgado.
Alferes do batalhão de metralhadoras n. o 2 Plácido
António da Cunha Abreu.
Alferes do mosmo batalhão José Bentos Pimenta.
AUores do batalhão de ciclistas u.? 1 Jorge Figueiredo.
Q

Grupo de OB(j,llE\drílhas de aviaQão «Repúblaca»

Capitão, o tenente da aeronáutica Jorge de Vasconoelos de Ávila, contando a antiguidade desde 30 de Setembro 110 1926.
Adidos

Tenentes, nos termos do artigo 3. o do decreto n. 011:297,
de 30 de Novembro de 1925. contando a antiguidade
desdr) 11 de Agosto último, os alferes da aeronáutica
rradeu Lopes aa Silveira, Humberto da Silva Delgado,
Plácido António da Cunha t3 Abreu, José Bentos Pimenta e Jorge Figueiredo.
Disponibilidade

Capitão veterinário, adido. 'rito Lido Xavier, quo de
regresso do ::\Iinistério das Colónias se. apresontou cm
.20 de Junho do corrente ano.
Inaotividade

Coronel de infantaria, no quadro da arma, António
Pereira de Sande e os tenentes do serviço do administração militar Hipólito Dâmaso dás Neves e Felisberto
Augusto Conteno, respectivamente, no batalhão de caçadores n." 10 (\ da 0.ll. Repartição da 2.11 Direcção Geral
do ::\1inistério da Guerra, por terom sido julgados incapazes do serviço tomporüriamento
pela junta hospitalar
de inspecção.

2.

o-

PGr decretes d.e 17 do corrente mês:
lIinislério da Guma-

La Direcção Gcral- 2.a nepafl~ão

Concedidas as vantagen
de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, do 10 de Maio de HH9,
modificado p la lei D,O 1:039, d 28 de Agosto do 19\10;
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desde 18 de Agosto de 1926, ao tenente-coronel
veterinário, inspector
da 3. a inspecção do serviço veterinário
militar, Alfredo Pimenta de Almeida Beja, por ter completado o tempo de serviço efectivo como oficial necessário para o segundo aumento de 10 por cento sobre o
sõldo.
Concedidas
as vantagens
de ...que trata o § único do
arti~o 6.0 do decreto n. o 5:570, de 10 de 1\1aio do 1919,
modificado pelalei n." 1:039, de 28 de Agosto do 1920,
a contar de 1 de Julho do corrente ano, ao tenente de
artilharia,
adido, na aeronáutica
militar, José Pedro Perestrelo Barros Freire de Meneses, por ter completado
o tempo de serviço efectivo como oficial necessàrio para.
o primeiro aumento de 10 por cento sõbre o sõldo.
Regimento de cavalaria n.· 6
Tenentes,
adidos ao quadro, José Joaquim do Figueiredo e 1[anuel José Marquos , quo cm [) do corrente
mós regressaram,
respectivamente,
do :\[inistério
das
Colónias O do Ministério
do Interior
por torem deixado
de prestar serviço na guarda nacional republicana.
Adidos
ao quadro,
o tenente de infantaria,
adido, em serviço nu, guarda fiscal, :\Hrio do Almeida,
contando a antiguidade
desde 12 de Março do 1922.
Tenentes:
do infantaria,
da Escola Militar, :\fário Alberto Soares Pimontel e miliciano do quadro especial do
regimento
de infantaria
n.? 9 Silviuo Artur de Oliveira
Saraiva,
e veterinário
da Escola Prática de Cavalariu
Alvaro Henriques
da Silva, e o alferes, adido ao quadro, do regimento
de infantaria
n.? 1, Luis Nunes de
Brito, por terem sido requisitados:
o primeiro para dosempenuar
uma comissão de serviço dependente do Ministério do Interior,
na guarda nacional republicana,
e
os restantes
para desempenharem
comissões de serviço
dependentes
do Ministério das Colónias, nos termos do
decreto n. o 13:309, de 23 de Março último, sendo o segundo e o último em comissão militar na província de
Moçam bique.
Adidos ao quadro
Capitão de infantaria,
adido, Francisco
Salgueiro da.
Silva e os tenentes
do infantaria Francisco Xavier Sabino Martins, Ladislau
Augusto Meles, Diogo Mendes

O apitão , adido
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da Maia e Marcelino Cordeiro Salgueiro, que de regresso
o primeiro do Ministério do Inte~or, por ter sido dispensado do serviço da guarda nacional republicana, e os
restantes do Ministério das Colónias, se apresentaram,
l"eSpecti\Tamente, em 10, 5, 13, 14 o 15 do corrente mês.
Disponibilidade

Tenente de infantaria, adido, António Augusto Ferreira Vaz, que do regresso do Ministério do Interior se
apresentou em 8 do corrente mês por ter sido dispensado do serviço da guarda nacional republicana.
Reserva

Coronel do batalhão do caçadores n. o 8 José Augnsto
Duque, por ter sido julgado incapaz do serviço activo
pela junta hospitalar de inspecção.
Reforma

Tenente de infantaria, adido ao quadro, nos termos do
artigo LOdo decreto n. o 13:020, de 1G de Dezembro
de 192G, no Parque Aeronáutico Militar, Carlos Ascensão, nos termos do artigo 9.0 do decreto de 25 do
Maio de 1911, por ter sido julgado incapaz de todo o
serviço pela junta hospitalar do inspecção.

Ministério d~ Guma - t

o

a

Direcção ~eral-

ta

Repartição

Condecorado com o grau de oficial da Ordem Militar
da 'I'õrre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, com
palma, por se achar nas condições da alínea a) do artigo 9.° do regulamento das Ordens Militares Portuguesas,
de 30 de Julho de 1925, o capitão do infantaria, já falecido, António Bento Pais Andorinho Falcato, pela
muita coragem demonstrada em todas as ocasiões de
perigo, fazendo parte do· Corpo Expedicionário Português, onde manteve sempre um inexcedível eangue-írio
e espírito ofensivo, sobretudo na batalha de 9 de Abril
de 1918, em que, animando o incitando os sons subordinados e depois de esgotados todos os recursos de defesa . em Laventio o cortadas as comunicações, arrastou
consigo e para a frente os soldados que lhe restavam,
sendo atingido no trajecto pelo fogo do inimigo e morrendo gloriosamente.
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Condecorado com o grau de oficial da Ordem Militar
da Tôrre e Espada, do Valor, Lealdade o Mérito, com
palma, por se achar nas condições da alínea a) do artigo 9.0 do regulam nto das Ordens Militares Portuguosas, de 30 de Julho de 1925, o tenente. de infantaria,
já falecido, Afonso Fino Bento de Sousa, porque, sendo
agcnto de ligação, por vezes sob OR violentos bombardoamentos quo sofreu o sector de Fauquisaart, desempenhou essas funções por forma a destacar- se e ainda
no combato de 9 de Abril de 1918, no Corpo Expediciouário Português, exerceu o comando do uma secção
na 2.11 batariu do 4.° grupo do metralhadoras pesadas,
que defendeu heroicamente até morrer, tendo antes com
o fogo das suas metralhadoras repelido dois ataques de
fõrças inimigas, que só ao terceiro se apoderaram das
posições, depois di) morta quási toda a guarnlção.
Condecorado com a Oruz de Guerra de 2.a classe o
primeiro sargento n." 1:024 da 10.à companhia indígena
do' infantaria de Moçambique, António Rodrigues Machado, pela forma coroo dirigiu o sorvico de patrulhas
de oxplóração na guarda avançada da coluna de socorro
a Nevala, dosemponhnndo õssc serviço com o maior
brilho o valentia o rovolaudo bom critério o serenidade
no combato entro fõrças portuguesas e alemãs, tendo
sido ferido por uma bala que lhe atravessou a parto superior do pulmão esquerdo, saindo-lhe pelas costas.
Condecorado com a medalha militar de ouro da classe
de bons serviços, cm suhstituíção de duas de prata da
mesma classe, por se achar nas condições da última
parte do § 1.° do artigo 8.0 do regulamento para a concessão da medalha militar, de:!8 de Seten oro de 1917,
o capitão de cavalaria Rogério de Almeida Tavares e
Silva.
Oonde orado com a medalha militar do prata da classe
de bons serviços, com palma, por se achar ao abrigo da
alínea b) do § 2. o do urtigo 8.0 do regulamento para a
concessão da medalha militar, de 28 de Setembro de
1917, alterado pelos decretos n. o G:Oü;3, de 11 de Setembro de 1919, e n.? 12:081, de 9 do Agosto do 1926,
o major de artilharia, com O cur O do estado maior,
Jos6 Filipe de Barros Rodrigues.
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Gondcoorados com a medalha militar de prata da classe
de bons 60r\'1ç08 por se acharem ao abrigo da alínea a)
do § 2. c do artigo 8.° do regulamento
para a concessão
da medalha militar, de 28 do Setembro de 1017, os se·
guintes oficiais:
.
Coronéis de infantaria Arcanjo de Almeida 'I'eixeíra e
António Emílio Cortês.
Tenente-coronel
de cavalaria Mário da Cunha Bordalo
Pinheiro.
Major de infantaria Gastão da Silva Teixeira.
Capitães:
do infantaria
Francisco Alberto dos Santos
Lara, de cavalaria Rogério de Almeida Tavares e Silva
e, do secretariado
militar Joaquim José Magro.

I

Condecorados
com a medalha militar do cobre da classe
de bons serviços, com palma, por se acharem ao abrigo
da alínea b) do § 3.° do artigo 3.° do regulamento para
a concessão da medalha militar, do 28 de Setembro de
1917, nltcrado pelos decretos D.OS 6:093, de 11 de Setembro de 1919, e n." 12:081, de 9 de Agosto de 1926,
o primeiro sargento n." 2, do regimento de artilharia li·
geira D.O 4, João dos Santos,
e o segundo sargento
n." 2JIE, da. companhia de depósito do regim nto de infantaria
n." 3, Jo é Gome Barreiros.

3. ~- Ptlr decrat()s d-e 24 de eerreate mês:
Mini.tério da Gmra-

t.a Dlrrcção Gcral- 2.tl 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.? 1:030. de 28 de Agosto de 1920,
a contar das datas que lhes vão indicadas, aos oficiais
de infantaria em seguida moncionados :
'I'enontes-corouéis
. :.\I:llluel da Silvt 'I'eíxeira, no batalhão de caçadores n. o 3 e Em sto Duval Pestana Lol~ef', 11 guarda nacional republicana,
desde 13 do Agosto
do corrente ano, por torem completado o tempo do serviço efectivo como oficial nocossário para o primeiro
aumento de 10 por cento sõbre o sôldo.
Majores:
Emesto
Júdice do Oliveira,
no regimento
de infantaria
n." 15, desde 1 do Novembro
do 1926;

,
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Orlindo José de Carvalho,
no regimento de infuntaria
n.? 12 e Manuel Duarte Lopes Subtil, no distrito de
recrutamento
e reserva n. ° 20, respectivameute
desde
9 o 14 do Julho do corrente ano, por terem completado
o tempo de serviço efectivo como oficial necessário,
o
primeiro para o segundo aumento e os dois últimos para
o primeiro aumento de 10 por cento sõbro o sôldo:
Capitão
Eduardo Augusto de Sousa Dias, na guarda
fiscal, desde 30 de Agosto do corrente ano, por ter completado
o tempo de serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro. aumento de 10 por cento sõbro o
soldo.
Tenentes:
José Ferreira
Mendes Nazaré,
no regimento de infantaria n ," õ, desde 9 do Fevereiro;
António das Neves Graça, no regimento do infantaria n, U 17,
desde 31 de Dezembro
de 1920; José Estêvão Pereira
Reis, no regimento de infantaria n.? 15, desde 7 do Março;
Manuel Maria Vieira da Silva, no regimento do infantaria
n.? 9, António Novos, 1I0 regimento de infantaria 1I.0 12,
António da Maia Mendonça, no regimento de infantaria
n~o 19, António de Oliveira, no batalhão de caçadores n.,O2,
Rogério Abranclies
da Silva, no batalhão de metralhadoras n. ° 1, Constatino
da Conceição, no batalhão de
metralhadoras
n. b 2, Áh-aro Ferr ira Godinho,
no batalhão do ciclistas n. ° 2, Leonardo l\Iendl's Fialho Prego,
no batalhão
de automobilistas,
Manuel Fernandes
Pelicano, na 8, a Repartição
da 3. a Direcção Geral do :\1inistério da Guerra,
Joaquim José ~;aIJanha Palhoto, na
casa da reclusão do Govêrno Militar do Lisboa, Henrique Guilherme
Bastos Horta, na Escola ~Iilitnr, Joaquim Osório da Cunha Dá Mesqnita, no Arquivo Ilistórico Militar, João Gomes da Silva Teixeira, no quadro
da arma,
José Joaquim de Almeida, na guarda fiscal,
desde 30 de Junho, do corrente ano; miliciano do quadro especial
Joaquim
Ferreira da Silva, no regimento
de infantaria
n. o 18, dpsd· 13 de .Janeiro do 1925, ficando nula c do nenhum efeito a parte do decreto dl' 18
de Abril do mesmo ano que lhe concedeu iguais vantagens, por terem completado o tempo de serviço efectivo
como oficial necessário para o primeiro aumento de 10
por cento sobre o soldo.
Concedidas as vatagcns de que trata o § único do artigo 6.° do decreto u,O, 5:570, de 10 ae Maio de 1919,
modificado pela lei n ," 1:039, de ~r; de ..\gosto do 1920,
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no coronel de artilharia,
da 3." inspecção, Vergílio Pinto
da Silva. a contar dr 26 de Fevereiro do corrente ano,
por ter completado
o tempo de serviço efectivo desde
a ua promoção a tenente necessário
para. o primeiro
aumento dr 10 por cento sôbro o soldo, e aos tenentes :
de artilharia,
adido no Ministério
das Colónias, António
Augusto
Lico; di batnria de artilharia do defesa móvel
de costa n.? 3 Augusto Ferraz c do quadro auxiliar dos
serv iço. de artilharia,
do regimento de cavalar-ia li. o 8,
Artur Gonçnlve: da Silva , ao primeiro desde 14 de J ulho de 1920, e aos restantes
desde 30 do Junho do corrente ano, por terem completado
o tempo de serviço
efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento
de 10 por cento sõbre o soldo.
Concedidas as vantagens de que trata o § único do artigo G.o do decreto n.? 5:570, do 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n." 1:039, de 28 do Agosto de 1920,
a contar das datas quo lhes vão indicadas, aos oficiais
de cavalaria em seguida mencionados:
Majorcs : José

Joaquim Romão, na direcção da arma
ela Silveira, ('TIl disponibilidade,
por ter m completado
em 1 de Novembro de 192G o tempo
de serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumeuto do 10 por cento sobro o sóldo.
Tenente Américo Júlio da Silva Roborcdo Sampaio e
Melo, adido no Ministério
das Colónias,
desde 30 de
J unho do corrente ano, por ter completado o tempo de
serv iço efectivo como oficial necessário
para o primeiro
aumento de 10 por cento sõbrc o soldo.
<! António

LUÍ:5

Concedidas as vantagens
de (IUO trata o § único do arG.o do decreto n. o 5:570, de 10 de 'Maio do 1919,
modificado pela lei n." 1 :OB9, de 28 do Agosto de 1920,
a partir
do 23 de Agosto do corrente ano, ao tenente-coronel do quadro au: iliar dos serviços
do engenharia.
José Maria da Silva Figueiredo,
por ter completado o
tempo
de serviço efectivo como oficial necessário para
o primeiro aumento do 10 por cento sóbro o sõldo,

tilio

Concedidas as vantagens de que trata o § único do artigo G.o do decreto n." 5:~)70, de 10 do Maio de 1919,
modificado pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto de 19:?0,
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a contar das data'! quo lhos vila indioadas, aos seguintes oficiais do serviço do administração
militar:
Capitão
Carlos
Chave« Costa, desde 20 de Agosto
do corrente ano, e tenente, adido ao quadro, Alfredo da
Costa Setas,
desde 24 de Dezembro
dl~ 192õ, ambos
da 5.a Repartição da 2.11 Direcção Geft)l do :\!ioistério da
Guerra, por terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial noce sido para o primeiro aumento
de 10 por cento sõbre o sôldo ,
Nulo e de nenhum efeito o decreto de 23 ele Janeiro
de 192G, inserto na Ordem do Exército n." 2, 2.3 série,
que abateu ao efectivo do exército por deserção o capitão
miliciano de cavalaria, pilõto aviador, Frederico da Fonseca Rosado e Almeida Pinheiro, ]lor se ter verificado
que foi preso autcríormento
àq nela data,
\
Quadro da arma de infantaria
Capitão,
supranumerário,
o tenente
Joaquim
José
Cardoso Fíalho, contando a autiguidado desde 30 de Julho
findo.
Regímen to de infa.ntaria n. Ij
Q

Capitão, adido ao quadro, o tenente do infantaria lIanuol Mendes, contando
a antiguidade
desde 3 do corrente mês.
Regimento de infantaria

n.O10

Tenente miliciano do serviço de ndministração
militar,
licenciado,
o alferes miliciano do mesmo serviço Taucredo Henriques
das Neves, nos termos do artigo 82.0
da lei de 12 de Junho de 1901, contando a antiguidade
desde 15 dú Julho de 1924.
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército
'I'ouente-coroncl,
suprunumcrário,
O major
de infantaria, no quadro de comissões, J0$6 Júlio de Almeida
da Costa Pereira, contando
a antiguidade desde 13 do
Agosto último.
Arsenal do Exéroito
Major de artilharia,
adido, Walter Lima, que de rogrosso do Ministério das Colónias St~ apresentou em 25 de
Agosto do corrente ano.
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Adidos

Coronel,
graduado,
o tenente-coronel
de infantaria,
graduado, adido no Miuistério do Comércio e ComunicaÇÕllS, Francisco
de Paula Geraldes
Barba, contando a
antiguidade
desde 28 de Maio do corrente ano.
Capitão, adido ao quadro, O tenente de infantaria Au~usto dos Santos da Coucelção, contando :l antiguidade
desde 30 de Julho do corrente ano.
'I'cnentc-coronel
de infantaria,
no quadro da arma,
J oão António Pestana
de Vasconcelos
Júnior,
por ter
sido requisitado
para desempenhar
serviço dependente
do Ministério dos Estrangeiros,
como cônsul de 3 .:~ classe
adjunto ao consulado
gl'ral de Portugal em Antuérpia,
c o t nento do regimonto de infantaria. n. o 14 Óscar
Freire
do Vasconcelos
Ruas, por ter sido requisitado
para
d . pmponhar
UJl~<t
comissão
de serviço depondente do Mini tório das Colónias, nos termos do decreto
• n, o 1)):309, de 23 de ~1arço último.
Adidos ao quadro

Capitão,
adido ao quadro, o ten nte de infantaria,
adido no quadro, Fruncisco
António Marcos, contando
a antiguidud« desde 30 de J 111110 do corrente ano.
'I'oncntos do quadro anxiliar dos serviços do artilharia, adidos. adidos no quadro, Ago::;tinho Leonardo Rodrigues o J ustino do Babo, que de regresso do Ministério
da Colónias so apresentaram
respectivamente
em 13 e
8 do corrente mês.
DisponibilidaJ.a

Major de cavalaria António Luís da Silveira e capitão
de cavalaria Aníbal do Jl'SUS ~rorais. que do regresso do
Ministério do Interior se apresentaram
em 20 do corrente
mês por terem deixado do prestar
serviço na guarda
nacional republicana.
Reserva

Major, o capitão. na mesma situnção, António.
ovo,
no termos do Ilrti~o 4_11.0 do decreto de 25 de Maio do
1911 (l urtigo 15.0 (lo decreto n." 12:1G2, de 21 do
Ago~10 de 1~2G, contando a antiguidade
desde 16 de
Julho último.
Coronéis : do regim nto tIL' artilharia de costa n. o 1
LuL Pinto do Ascen <Lo Moreira o do quadre da arma
do artilharia Teotónio Roberto de Morais Sarmento, nos
v
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termos do § 3.0 do artigo 10.0 do decreto n. o 13:G45,
de 21 de Agosto do corrente ano.
Tenente-coronel
de infantaria, adido no Ministério
das Oolónias, Joaquim Maria da Costa Monteiro, por ter
atingido o limite de idade, nos termos do n.? 2.0 do artigo 2. o do decreto de 25 de Maio de 1911.
Capitão do regimento de cavalaria n.? 3 Joaquim da
Oosta Saleiro, por ter sido julgado incapaz do serviço
activo pela junta hospitalar de inspecção.
Reforma

General, na situação de reserva. Adolfo Almeida Barbosa, por ter atingido o limite de idade, nos termos do
n.? 3.0 do § 2.° do artigo 60.0 do decreto n." 12:017, de
2 de Agosto de 1926.
Capitão do quadro auxiliar dos serviços de engenharia Luís Carneiro, por ter sido j ulgado incapaz ele todo
o serviço pela junta hospitalar de inspecção.

Jlínislério da Guma - I a Direcção Geral- 4 a Rfparliçio

Condecorado COlll a medalha militar de prata da
classe de bons serviços, por se achar ao abrigo da alinea a) do § 2.° do artigo 8.° do regulamento para a concessão da medalha militar, de 28 de Setembro do 1917,
o major da, aeronáutica Luís Carlos da Cunha e Almeida.

Ministério da Guma - 3. a Dil'ectão Geral-

8. A Rrparlição

Regressa ii. arma do artilharia, sua arma de origem, o
coronol do corpo do estudo maior António do Santana
Cabrita Júnior, adido em serviço no Ministôrio das 00lónias, como comandante do corpo de polícia o fiscalízação do Estado da Lndia, por ter sido nomeado para
desempenhar comissão do serviço diferente das estabelecidas nos §§ 2.0 e 3.0 do artigo 15.0 do decreto com
fõrça do lei de 25 de Maio do 1911, modificado pela lei
n. o 798, de 31, ele Agosto (10 1917.
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Portarias

Por portarias de 17 do corrente mês:
Yinistério

da Guerra - La Dirtcçáo Ccral-a.a

Rrpartição

Admitido no Asilo de Inválidos Uilitares da Princesa
D. Maria Beuedita
o primeiro sargento Pedro de Bragança, n.? 1:4:98 da 6.n companhia de reformados,
por
lhe aproveitar a condição 5. a do artigo 4.0 do respectivo
regulamento.
lIinistério da Guerra - i.a Direcção GC1"31- P

Repartiçáo

Louvado
o major da arma de aeronáutica Luís Carda Cunha e Almeida pelo grande auxílio que pres
tou à viagem do avião Arqo», promovendo como director
do Parque de :\1ateriul Aeronáutico
não só as medidas
necessárias
para a recolha do aparelho mas também a
rápida reparação
da avaria sofrida durante o temporal
do 18 de Jalieiro último, manifestando
por esta forma a
sua graude dedicação pela arma a que pertence o pela
Pátria,
que se encontrava
empenhada
na viagem do
Arqos, serviço õste considerado extraordiuário
e importanto.
los

Por portal la de 24 do corrente mês:
nlDist~rio ola Guerra _1.& Direcção Geral-~.a

neparlJ~áo

Promovidos
a aspirantes
a oficial nos termos do decreto u. o 13: 14,5, de 16 de Fevereiro de 1927, contando
a antiguidade
desde 1 de Julho do mesmo ano, os seguintes sargentos:
Nos termos do artigo 1.0 do referido decreto: sargentos ajudantes:
do rogimento de infantaria n. o 12 Serafim
~ri~to de A ssis e do regillloD to de infantaria n. o 15 J osé
do SOIlS3. Regato Júnior.
Nos termos do artigo 2.0 do mesmo decreto, alterado
pelo artigo 1.0 do decreto n." 13:::04, de 2 de Março
último: primeiros
sargentos:
do regimento de infantaria
n. o 19 José Ribeiro dos Santos,
do batalhão de caçadores n, o 10 :\Ian uel de Carvalho e da guarda nacioual
republicana
Manuel do Rosário.
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do Govêrno da República:

linistério da Guma-

Arquivo GcrJl

Arquivista- geral, o tenente-coronel do secretariado
militar, do comando de artilharia do Govêrno Militar de
Lisboa, Jo só Gonçalves ;.\Iedeira Júnior.
1.· ro~in:omilitAr

Sub-chefe do estado maior, o major do corpo do ostado maior António Daniel de Matos.
4," região militar - (!uartel general

Tenente do regimento de infantaria n.? 16, adido ao
quadro, Júlio Lopes Custódio.
Govérno Militar de Lisboa

Capitão do regim(:nto de eavalarin
Baptista Belo de Carvalho.

n." 7 Joaquim

Comando de engenharia.

'I'enente-coroucl, comandante interino do regimento de
talegrafistas, Licínio Cnntarino dr Lima, pelo pedir.
Govêrno Militar dos AçOres

Tenentes do regimento de infantaria u,o 22 Albino
Estanislau Bettencourt de Quadros e João Baptista de
Lima.
Corpo do estado maior

Tenente-coronel do mesmo corpo, sub-chefe do estado
maior do Govõrno lJilitar do Lisboa, Joaquim dos Santos Correia.
Quadro dos capitães do serviço do estado maior

Capitão do mesmo serviço, chefe do estado maior ,la
2.a brigada de cavalaria, Manuel Francisco Marques Voolente.
Eso~la Prática de Inf,antaria

Tenentos : do batalhão de metralhadoras n." 1 Carlos
Alberto Barcelos do Nascimento o Sil va e do quadro auxiliar dos g<'Tvir;os de artilharia, adido 0.0 quadro, José
Dias, sendo êsto S('ID encargo para a Fazenda Nacional.
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Quadro da arma de infantaria

Tenente do batalhão do metralhadoras
reia de Carvalho, pelo pedir.

n.? 2 José Cor-

Adidos ao quadro

. Capitães: do regimento de infantaria n." 18 António
Augusto Lopes e do batalhão de caçadores n. ° 9 Alexandre J osó Ribeirinho, sendo este pelo pedir.
Regimento de infantaria n.· 3

Tenente, suprauutnerário,
do regimento do infantaria
n.? 10 Alvaro Augusto ~fartins Vicente, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.v 9

Alferes,

adido ao quadro, do regimento de infantaria

0.° 18 Gaspar Pereira Rodrigues, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.· 11

Capitães de infantaria, adidos ao quadro, Francisco
Salgueiro da Siln1 e do regimento de infantaria 0.° 15
Joaquim Abrantes, pelo pedirem.
Regim~nto de infantaria. n," 13

Tenente de infantaria, adido ao quadro, Mário Perestrelo da França, pelo pedir.
Batalhão de caçadcrea .n,' 1

Tenentes: do regimento de infantaria n," 10 Henrique
Maurício Jorge de Lima e do batalhão de ciclistas 0.° 1
José Augusto Cardoso, ambos por motivo discipliaar.
Batalhão de caçadores

D.· 4

Tenente de infantaria, em disponibilidade, José António Guerreiro 'Rebeca Júnior.
Batalhão de caçadores n.' 8

Alferes, supranumerário, do regimento de infantaria
n. ° 16 Rodrigo Carlos Dordio de Figueiredo Bonita
Botelho, pelo pedir.
Ba.taJhão

de metralhadora.s

'II,'

1

Tenente veterinário do batalhão de pontoneiros José
de Deus Pereira Maximiano.
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Batalhão de metralhadoras n.s 2
Tenonte veterinário
do extinto grupo de trem
Artur Gomes Alves.

n ,? 2

Batalhão da metralhadoras n.· 3
Capitão veterinário
do extinto grupo do artilharia
montanha n.? :3 João do Almeida Searn.

de

Batalhão de cícltatas n.· 1
Capitão miliciano
de infantaria
do quadro especial
Arnaldo Armindo ~Iartins.
Tenentes
de infantaria
do quadro da arma Caetano
Alves Teixeira,
José da Silva Lopes e César Augusto
Oliveira Coelho.
Batalhão de ciclistas n.· 2
Comandante,
o major do regimento de infantaria
Tristão Augusto
de Noronha Freire de An.lrudc,

u.? 5
pelo

pedir.
Distrito de recrutamento 8 reserva n." 17
Sub-chefe, O major do regimento de infantaria
João Francisco Ribeiro.

D.O

15

Carreira de tiro «Vúrgueiro-Ducla Soares"
Tenente
do regimento
de infantaria
La Cruz Quesada ~Jendes.

n." {) .\1\'11.1'0 de

Regimento de arti~haria ligeira n.· 4
do regimento de artilharia
ligeira n ,? 3 Joaquim de Almeida Bal tasar.

Tenente

Grupo independente de artilharia pesada n.> 1
Capitão de artilharia,
da escola prática da arma, António Francisco Coelho, pelo pedir.
Tenente do ,artilharia,
da escola prAtica da arrua, Pedro Amadeu Nicolau Fernandes
Guerra,
pelo pedir.
Grupo mixto independente de artilharia montada n.v 24
Tcnonte do regimento do artilharia
ligeira n.?
Joã o
dos Santos Marques.

:s

Grupo do artilharia a cavalo n." 2
Tenente do quadro auxiliar dos serviços do artilharia,
do regimento de infantaria n.? 18, Alfredo .\mado, pelo
pedir.
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Alferes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
do regimento de artilharia ligeira n. o 3, José Ramalho,
pelo pedir.
1.. companhia de trem hipomóvel

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
adido ao quadro, Justino de Babo, sem encargos para a
Fazenda Nacional.
L" brigada de oavalaria
Chefe do estado maior, o capitão do serviço do estado
maior da 6. a Repartição
da 3. A Direcção Geral do Minilitério da Guerra, Carlos Azevedo Carvalho.
2.' brigada de cavalaria
Chefe do estado maior, o capitão de infantaria,
com
o curso do estado maior, da comissão técnica de remonta, Alfredo Ferraz de Carvalho.

Regimento de cavalaria n.· 2
Major de cavalaria,
em disponibilidade,
António
ela Silveira.
Regimento de oavalaria n." 6

Luís

Comandante,
o coronel de cavalaria,
do quadro da
hrma, Raúl VidaI.
Alferes, adido ao quadro, José Carlos Pinto Coelho
~1artins de Lima.
Regimento de oavalaria n.O 9
Capitão de cavalaria,
J es u s Morais.

em disponibilidade,

Aníbal

de

2.° gr-upo

Capitão do extinto quadro dos capelães
nuel l\Iaria Ogando, pelo pedir.

militares

Ma-

Regimento de telegrafistaa
Comandante,
o coronel de engenhnriu João Baptista
de Almeida Arez, ficando exonerado
do lugar de inspoctor das tropas de pioneiros.
Escola Militar de AviaQã.o
Tenentl's
da aeronáutica
Carlos Marques Magalhães,
Pilipe Gomes Vidra, João de Sonsa Soares, José A \ eliuo de Andrade e Jorge de Figueiredo.
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Escola Militar de Ael'ostação

Ten ntes da aeronáutica Eugénio Poquito Cald ira Pires e Humberto da Silva Delgado.
Batalhão de aerosteiros

Ten ntes da aeronáutica José ~laria da Silva Guedes
Júnior, Jacinto Henrique de Paiva Simões o Tadeu Lopes da Silveira.
Ajudante, o tenente de infantaria, adido, nos termos
do § 2.° do artigo 4.° do decreto n.? 12:162, do 21 de
Agosto de 1926, Eduardo Emiliano Rêgo, ficando exonerado de chefe da secretaria da extinta companhia de
aerostação
de observação.
Grupo de esquadrilhas
Gr-upo independente

de aviaQâ.o"República»

de avtução

de lJombanleamento

Capitão da esquadrilha de aviação de treino e depósito Celestino Pais de Ramos.
Tenente da aeronáutica José Bentcs Pimenta.
Grupo de aviação de infol'maQâo a. o 1

Tenentes da aeronáutica João Maria Esteves, Américo
Augusto Martins Sanches, Aurélio de Oliveira Rocha e
Plácido António da Cunha e Abreu.
Esquadrilha

Tenente-coronel
Cunha Aragão.

de aviação d61 treino e depósito

da aeronáutica

Francisco Xavier da

2." companhia de administração

militar

Alferes do serviço de administração militar, supranumerário, António Faria Fonseca.
3." companhia de administração

militar

Capitão do serviço do administração militar, adjunto
da 5.3 Inspecção, Carlos David dos Santos.
Quadro

408

chefes de musioa

Capitãe chefe de música do batalhão do ciclistas n.? 2
João Lopes.
Esoola Militar

Tenentes: de infantarift Mann-el Dias; do artilharia
Mál'io Emílio A.zinhais d Molo e de cavalaria João
José Frnncisco Xavier Freire de Mt'DOSOS, todos do
quadro das suas normas.

2."
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Escola Central de Sargentos

Comandante, o major de infantaria, supranumerário,
no quadro do comis ões, Paulo Tomé Mendes.
Tenente do regimento de infantaria n. o 20 Fernão Marques Gomes.
Arsenal do Exército

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
do regimento de artilharia ligeira n." 1, Eduardo Pereira Coutinho.
6.

0_

líOlilério da Guern - n~partit.lo do (Jabillelt

Declara-se que o tenente Alfredo Morais Sarmento,
que, pela Ordem do Exército n. o 12, 2." série, de 27 de
Agosto findo, foi abatido ao efectivo do exército, não
pertencin ao regimento de cavalaria n." 9 mas sim ao
quadro da arma.
7. o -:-liuislérie
a) Declara-se

da Guerra - i. a Birecçãe Gual- 2. a Rtparli~o

que o coronel, na situação de reserva,

Guilherme Carlos Oom exerceu interinamente as funções
de sub-director
da 2.3 Direcçl o Geral do Miniatórío da

Guerra desde 1 de Setembro
reiro do corrente ano.

do 192(3 a 11 de Feve-

b) Deelara-so que é até 10 do corrente mês e não até
31 de Agosto o prazo a que se refere a alínea a) do
n.? 7.° da Ordem do Exército n." 13, 2.3 série, do corrente ano.
c) Declara-se que devem ser considerados corno tendo
passado à situação de reserva e não à de separados do
serviço o coronel António Esquível David, O major Augusto Carlos Cabral da Silva Rosa e o capitão Francisco }faria Rodrigues, todos da arma de infantaria, a
quem se referem os vencimentos que lhes -foram til bítraMS pela alín ti u) do D.O 10.° dá Ordem do Exército
n.? 12, 2.a série, do corrente ano.
d) Declara-se
quo deixou de exercor -aa funções de
professor do Colégio Militar, por ter atingido o limite
de idade, o capitão, reformudo, Mnnuel Joaquim Desidérío Pacheeo.
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e) Declara-se
que deixou de prestar
serviço no Arquivo Histórico Militar o tenente miliciano de infantaria,
do quadro especial, Albano Augusto Duarte Neves,
f) Declara-se
que o capitão do infantaria,
adido, no
}linistério
das Colónias, Amadeu Carlos Rodrigues coutinua na situação
de adido por lhe ter sido concedida
licença ilimitada em 3 do corrente mês.

g) Declara-se
que o capitão de infantaria
Amândio
Bertoldo Mnchado, defensor oficioso do 1.0 tribunal militar territorial
de Lisboa, é autorizado a usar o nome
de Amândio )fachado,
do vendo os seus documentos passar a ser escriturados
com o referido nome.
li) Declara-se
que chegaram à sua altura pam entrar
no re pectivo quadro os coronéis de infantaria, supranu·
merários,
chefe do distrito de recrutamento
e reserva
n. ° 22 António da Silveira Lopes e chefe da 4. a Repartição da 1. a Direcção
Geral do Ministério da Guerra
José Joaquim Canhão e OS tenentes, da mesma arma, em
disponibilidade,
Norberto Joaquim Teixeira de Castro o
do batalhão de metralhadoras
n.? 2 DU.Yid dos Santos.

i) Declara-se
que a colocação do capitão,
adido ao
quadro,
José Maria de Mendonça, no batalhão de caçadores n.? 6, constante da Ordem do Exército n." 12, 2.:1
série, do corrente
ano, não devo ser considerada
pelo
pedir.

j) Declara-se
que o alferes miliciano Aprigio Neves
de Castro,
a quem pela Ordem do Exército n. o 12, 2. a
série, do corrente ano, íoi dada baixa de serviço militar,
pertencia
ao regimento de iufuutaria n.? 8 e não ao reginiento de infantaria n,° 20.
k) Declara-se
que desistiram
de servir nas colónias,
nos termos do decreto n. o 13:309, <1<.' 23 de Murço último, no corrente ano, o capitão it~\infantaria António
Pernil e o tenente
da mesma arma António José de
Cam pos Régo.

l) Declara-se
que é major médico miliciano graduado,
e não capitão médico miliciano, o oficial médico António
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José Gonçalves Rapazote, colocado no regimento de infantaria n. o 10 pela Ordem do Exército n. o 13, 2.:l série,
do corrente ano.

'ln) Declara-se que se chama José )faria da Costa Pereira Pacheco de Sacadura Bote, e não José :Maria da
Costa Pereira Sacadura Bote, o tenente médico colocado
no IIospital
~filitar Principal
pela Ordem do Exército
n. o 13, 2.:l série, do corrente ano.
n) Declara-se que o capitão médico do regimento de
infantaria
n.? 24 Manuel Caetano Pereira, que regressou da situação de adido e do }finistél"Ío do 'I'rabalho
por decreto de 16 de Outubro de 1926, publicado na
Ordem do Ecército n." :?1, 2.a série, do mesmo ano, 50
apresentou
no Ministério da Guerra para serviço em ~3
de AgOHtO do ano fiudo.
o) Declara-se que se chama Augusto Carlos Palma, e
n110 Artur Carlos Palma, o alferes médico colocado no
grupo mixto indo pendente de artilharia montada n. o 14
pela Ordem do Exército n." 1:1, 2.:t série, do correute
ano.
p) Declara-se
que so chama Augusto Lopes de A'ndrade, e 'não Allgn:-ito Lopes de Aguiar, o alferes médico
colocado no grupo do defesa submarina
de costa pola
Ordem do Exército n." 13, 2.a sério, do corrente ano.

q) Declara
de -,Figueiredo

qU(\ se chama Alfredo António Bárbieri
Baptista Cardoso, e não Alfredo António
Barbieri Baptista de Figueiredo Cardoso, o capitão médico colocado no rC'gimellto ele cavalaria n.? i pela 01'dem do Exército n.? 131 2." série, do corrente ano.
Se

r) Declara-se

que>se charna Gaspar Santos, e não Ga:!Santos, c que é alferes médico, graduado em
capitão, o alferes módico colocado na 3.a companhia de
suúde pelu Ordem do Exército n." 13, 2." série, do corrente ano .
par

dos

.q) Declara-se que é graduado o major médico Francisco :\Iarques Rudrigue5 )Ioreira, colocado no hospital
militar regional n." 1 pela Ordem rio Emérctto n." 13,
2.3 série, do corrente ano.
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t) Declara-se que é capitão dentista miliciano do qua.
dro especial, e não capitão médico miliciano do referido
quadro,
o oficial do nome Francisco
de Faria Lagoá,
colocado no hospital militar regional n." 1 pela Ordem
do Exército n, ° H3, 2. a série, do corrente ano.
u) Declara-se
que é Manuel Maria dos Santos Paiva,
e não Manuel Moreira dos antos Paiva, o nome do capitão módico colocado no hospital militar auxiliar
de
Belém pela Ordem do Exército
n.? 13, 2.:1 série, do
corrente ano.
'-

v) Declara-se que ó major médico miliciano graduado
do quadro
ospeoinl, e não capitão médico miliciano do
reforido quadro, o oficial elo uorne Aurélio Ricardo Belo,
colocado no Asilo de Inválidos Militares da. Princesa D.
Maria Bencdita pola Ordem do E,rérl'ito n. o 13, 2. a série, do corrente ano.
~) Doclara-sc que foi aprovado na provas e pecuus
para a promoção
ao põsto do major, em 5 do corrente
mês, o capitão veterinário, na situução de disponibilidade,
Tito Lívio Xavier .

.'IJ)

Déclara se que por anúncio inserto no Diário (lo
n." 204, 2.t sério, do 1:3 do corr nte mês, se
faz público que so encontra
aberto por trinta dias, a
contar da referida
data, concurso
documental
para o
preenchimento
de uma vaga do professor do 3.° grupo
de disciplinas do Instituto Feminino de Educação e Trabalho:
português,
arte de dizer n língua portuguesa,
geografia o história, ao qual só podem concorrer oficiais
do exército ou da armada de patente não inferior a tenente ou segundo tenente.

Goeêrno

z) Vencimento que nos termos da lei n." 1:668, e 9
do Setembro
de 1924, compete ao oficial cm seguida
mencionado, transferido para n. situação de reforma pela
presente Ordem do Eeército :
Capitão

do quadro

nu: iliar dos serviços

Luís Carneiro, 112614.

do engenharia

70a
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8.0 -llinislério da Guerra-I.

a

Direrç~oGeral - 2.a neparli~ão

a) Declara-se
que por decreto de 31 de Julho do 1920,
publicado no Boletim Militar das Colónias n. o 8, do mesmo
ano, foi condecorado
com a Cruz de Guerra de 2." classe
o capitão de infantaria António José Teixeira Saavedra.
b) Declara-se
que chegaram à sua altura para outrar
no respectivo quadro o tenente-coronel,
snprnnumcrário,
do batalhão de caçadores n. o 6 José Martins Camoira e
o tenente de infantaria,
em disponibilidade,
Alexandre
Francisco Ferreira Sarmento.
c) Declara se que o capitão do rpgimento de infantnria
n.? 15 Sebastião José Fernandes,
promovido a êste posto
pela Ordem do Exército
n. n 13, 2. a série, do corrente
ano, conta a antiguidade desde 9 de Julho último.

d) Declara-se
que o tenente António Rebelo, a quem
foram concedidas
as vantagens
de que trata o § único
do artigo G.o do decreto n." ::>:570, de 10 de Maio de 1919,
é do regimento de infantaria n. o 18, e não do regimento
do infantaria
n. o 8, como cons ta da Ordem do Exército
n. o 8, 2. a série, de 8 de Junho findo.

e) Declara-se que o tenente chefe de música do regimento de infantaria n." ~I), André da , il a, promovido
a õste põsto por decreto de 3 do corrente mês, inserto
na Ordem do Exército n ," 13, :3 a sério, conta a antiguidade desde :?5 do Agosto do corrente ano.
f)

0

Declara-se
que é nomeado para freqüentar
no 1.
período do próximo ano oscolar, de 17 de Outubro a 10
do Dezembro, O 4. Q grnu do curso de informação da GIcola Central de Oficiai" o coronel de artilharia
{a.ntlcl
Soares de .lelo
imns.

[J) Declara-se que são nom ados para freqüentar o
1.o grau do curso de informnç o da Escola Central de
Oficiais do próximo ano escolar, do 17 de Outubro a. 10
de Dezembro,
os tonent 5 de artilharia Leão do Saeram nto ;:\fonteiro e Gabriel José dos Santos J' nior om •
ubstitutçüo do tenent s da mesma arma Podro Filipe
Ali -odato de Brion c Francisco ~lurja Mendes ::\fúrcir' !
que doclaruram não do '<,j!lr freqüentar
o referido curso.
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12)Declara-se
que a relação de oficiais do infantaria
que devem freqüentar
o 1.0 grau da Escola Central de
Oficiais de 17 de Outubro a 26 de Novembro próximos,
publicada
na Ordem do Ecército n." 13, 2.a série, do
corrente ano, é substituída
pela seguinte:
Tenentes:
José Libãnio Chaves.
J osino da Costa.
Rogério Augusto.
Manuel José do Livramento
Viegas.
Henrique Leal de Magalhães.
Américo Jacob dos Anjos Pires.
Nicolau António de Andrade.
António Augusto 'I'avaros.
Joaquim Pedro de Oliveira.
Frncisco Dias Furtado.
José de Almeida Cassar.
Constantino
da Costa Azevedo.
João Baptista Lombo.
César Estevos Basso.
António José da Silva.
Numa .Pompilio Resende Correia.
João César Correia Mendes,
João José da Silva Duarte.
Joaquim Vanez Rosado.
Manuel Soeiro de Faria.
Manuel Vontur» Lopes.
José do Macodo Júnior.
Amadeu Viegas do Olival.
André Dias da Silva.

i) Declara-se

que por portarias
do 1IillistL~rio do Indo ~4 do Agosto do corrente
ano, insertas no
Diário do Govêrno n.? 191, ~.~ série, do ':.!7 do mesmo
mês, foram louvados
por notàv -lmeute torem contribuído para remediar
a situação calamitosa criada P '10
terrauioto
de 31 de Agosto do 1926, na ilha do Faial,
os soguiutos oficiais c surgeutos :

terior,

Capitães:
de engenharia
J086 Afonso Lucas, António
Nunes Freire e do quadro especial dos oficiais milicianos
do cuminhos de forro Vicente do haves Cimbron Borges do Sousa e do anrvico do adruinistrução
militar
Eduardo Rodrigues Xeto do ~\lmtlid' .

•
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Tenentes de engonharia Jorge César Oom e Vítor
Barbosa da Silva Carvalho.
Alferes <\0 infantaria Joaquim Monteiro de Freitas.
Segundos surg ntos: n.? [) da 1.a companhia José
Louren<;:o Fortes, n," 9 da mesma companhia Nuno Ma·
ria dos Santos Bragan~a, n." 9 dI!. 2,a companhia Armando dos Reis e n." 100 da 5 .:' companhia Josué Luís
Marques, todos do regimento de sapadores mineiros.
j) Declara-se

que é na 2.& companhia do trem hip o-

móvel; e não na 1.&, como consta da Ordem do Exército

n.O 13, 2,· série, do corrente 11.00, a colocação (lo alferes
do quadro auxiliar dos serviços de artilharia, do extinto
regimento de artilharia. n.? 2, António Luís.
k) Declara-se que fica nula e de nenhum efeito a determinação inserta na Ordem do Exército n." 12, 2.:1 série, do ano corrente, que colocou no grupo de artilharia
a cavalo n. o 1 o tenente do extinto regimento de artilharia n. o 2 Humberto da Cruz,
l) Declara-se que o capitão do quadro auxiliar dos
serviços de artilharia Joaquim Altino Gromicho, que
pela Ordem do E.réreito n." 13, 2." série, ão corrente
ano, foi colocado no Instituto Feminino de Educação e
Trabalho, já ali so encontrava prestando serviço desde
1 de Abril de 1921, passando agora. a desempenhar as
funções de secretário.

,

Declara-se que foram louvados por portaria do
Ministório do Interior, de :W do Agosto do corrente ano,
o tenente do regimento de artilharia ligeira n." 2 Joaquim Luís de Carvalho e o alferes do regimento de artilharia ligeira n. o 3 Carlos Múrio Sanches de Castro da
Costa .Macedo, pela forma correcta e leal como desempenharam as funções de secretário do Ministro desde 28
de Janeiro a 26 de Agosto do corrente ano.
m)

fi) Declara-se que o capitão miliciano de cavalaria
Frederico da Fonseca Rosado O Almeida Pinheiro é considerado apresentado desde 19 de Novembro de 1V26
por ter um processo pendente.
o) Declara-50 que chegou li sua altura para entrar no
quadro o capitão de cavalaria em serviço na Escola Centrul de Oficiais; '!\Ianut'l Martiniano de Oliveira Marrecas.

•
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p) Declara-se
que OS oficiais da neronántica
abaixo
indicados, q4e se enc'QDtramlJrestana'd
serviço no Parque
de Material Aeronáutico,
são eonsiderados
lib qiiâdro de
comissões, DOS termos da alínea j") do decreto n.? 12:162,
de 21 do Agosto de 1926, desde esta datá : major Luís
Carlos da Cunha. fi Almeida .e cal'itãé!! Joáqurm Tedini
do Sousa. Lõbo, ÁlVaro Herculano
Pinto da Cunha ~
Manuel de Barros Amado da Cunha.
9) Declara-se
que é capitão médico e se. chama Manuol de Jesus Fernandes Tõrrea, e não César August()
Fernandes TOrtes, o capitão médico eolocado no regimento de infantaria
D. o 10 pela
Ordem do. Exército
n,o 13, 2.11 sério, do corrente ano.

r) Declara-se que se chama Afonso Henríqnes M8na~
ças, e não Afonso Henriques
da Silvà Sousa M,Hl1tlç:IlS,
e que 6 do quadro e não miliciano, o tenente nrédiéo cu;
locado no Hospital
Militar Principal
pela Ordem do
Exército n. o 13, 2. a série, do corrente ano.
8) Declara-se que 6 alferes médico. graduado tenente,
e não capitão médico, o oficial médico coloco do no depósito do batalhão
de caçadores
11.0 {) pela Ordem do
Exército n.? 13, 2." série, do corrente ano.
t) Declara-se que é torrente médico graduado,
e se
chama Pedro da Rocha Santos, o nno Eu~énio da Rocha
Santos,
o oficial módico colocado DO regimento de artiIharia ligeira n.? :3 pela Ordem. do Exército D.q 13; 2.ll
&érie,' do corrente- ano.
o

u) Declara-se que o capitão miliciano do serviço de
administração
militar Alfredo da Cruz Nordeste, que,
segundo parecer do Conselho de Recurso,
passa n eontar a antiguidade do seu actual põsto desde :31 de Maio
de 1923, conforme foi declarado na Ordem do Eirércüo
n.? 13, 2.R série, do corrente ano, está na 8ituu~ão do
Iicenciado,
r) Declara-se
tivo das forcas

infantaria

que os oficiais do extinto quadro privacoloniais, que ingressaram
na arma de
nos tCl'lUGI!! do decreto n.? 12:õOO, de 27 do
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pus am n. ocupar uns respectivas
esquo seguidumente
lhes vão indica-

Capitt es: Jorge Gervis Godinho de Mira e Nicolau
Lopes Perdigão,
provisoriamente
colocados
iruediutamonte à squerda do capitão Roque Jacinto V arelu Júnior, emquanto não sutisfizorem as noceseárias condições
de promoção
para ocupar o lugar quo lhos compete IHl.
respectiva
escala, imudiatamento
ii. esquerda do actual
teneute-éorouel
Alberto Pinto 'I'asso do Figueiredo,
em
hnrmonia
com o S LOdo artigo 2.0 do mesmo decreto
D. o 12:5GO.
,
Capitão Rodrigo José Gonçalves, provisoriamente
colocado imcdint.nuento
squerda do capitão .Nicolau Lopes Perdigão,
«nrquanto
não satisfizer
as nocossáriaé
condições
do 1)I'OIllO<;ão Jlara ocupar
o lugar quo lho
compêto na respectiva escala, imudiatamunte
à esquerda
do actual major Aires Guilherme 'I'ci: eira, cm hanmonia
com o § Lu do nrtigo 2.0 do IDl' 'mo decreto n." 1~:5(jO.
Capitnes : Francisco Costa e Anselmo António Nicolau
do Lima, imediutamcnte
ii. esquerda
do capitão Abílio
Baptiste :i\1achado.
Capitão Joüo Marques, imcdiutamento à. esquerda do
capitao A ntónio Afonso Pais Gomos.
Capit· es : José Ferreira
Ribas, P, ulino 'I'eixeira Bacelar, G(\l'lJWIlO Dinis, Domingos Luis de Sousa Pereira,
Alexaudro Bnlduíno do Pinho Havarn. Henrique Alexandre Francisco
Xavier do 'OUf;n Meuesl's, Manuel dos
Santos Costa, António Angelo Baptista,
João Maria Xavier de Sequeira
Pt>roirn, Pedro 'I'oixeira de Carvalho,
Bernardo
Augn to Alvos, Alborto de Abreu; José }\farqucs d Alrm ida, Ger ásio Albano Baptist:t de Sou~a,
Diogo Filipe Saudito, .Amadeu Qm'los Hoqrignes,
Aug'u:\to AJfIUSO, Alp:..unrlre José Rlbeirinho, A lvaro César
do ~I('il'('l() , Jus' Sébastillo C6, ar Hodrigllcf\, Alltóni·)
0111'\1080. Alfredo
Augusto Ferreira,
lligínio
Augu~to
Nuu s GOllinho, iUledintnJUcnte à esquerda
üo capitão
Francisco Loul'cnc:o PPreira.
Capit1'lk!s: Jo ú dos Sautos, Vcrgílio Pc>roira ).fuia o António .Jo. qllim I'iro!) ,im(ldíatulD011to iL csqu<lrdn. do ('apit;'o Frauci ('o GuiU)(\nno Etl>ling 1,(':11.
Capitaes:
Aótónio Correia A '__
'mão, Alexandro dn AIcft.llt.ll':). da 1<'on:;o<'(1.
~Iont('iro, Jos6 Pedro Baldiuo Dias,
.drtllr de Jesus, António da <..'OllC0ir.:il.o ~íaltiul'1, Rodrjrro
ü
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Albano de Matos; tonentes : Manuel de Abreu, José Pinto
de Sousa Júnior, João Álvaro Lourenço,
Francisco Xuvier Porfírio da Silva, Joaquim Silvestre, Ernesto Sebastião Capelo, Francisco da T~olha, António Ramos da
Cunha e Arruando José Rodrigues borges, imediatamente
à esquerda do tenente José Almeida Oassar.
- 'I'enontos : Eduardo
Augusto Afonso, José Augusto
Fernandes
e Gregório
Francisco,
imediatamente
à esqucrda do tenente António Abel de Oliveira de Araújo

Pinto.
'I'enentes : Josó Joaquim de Oliveira Pegado, José António Furtado
Miranda e Pedro António Uoelho Júnior,
imediatamente
à esquerda
do tenente José Hermano do
Magnlhães Ferreira:
Tenentes:
José Daniel Oondorcct,
Camilo Francisco
Duarte Catulo, Josó Eugénio
Ferdinando
de R. Franciseo Xavier Lobato Lopes Pereira, Joaquim César de
Oliveira Pegado
o Miranda,
Joaquim
António Marin
Baptista da Silva, Daniel Guimnrães, Manuel Gonçulves,
Francisco
de Sousa Braga, Manuel Mendes Ventura,
António Augusto
da Conceição Santa Rita de Oliveira
Pegado, Vergílio Fernandes Fidalgo, Manuel dos Santos;
Henrique
de Sales Viana, Iiaúl Antunes: António Alves
Teixeira,
Artur
do Andrude,
Augus o Rufino, Paulo
da Silva Coelho, Bernardo
Sequeira. Varejão,
António
(la Ascensão Marques, A boi de Sousa, Manuel da Silva,
José Simões Martins, Egídio 'I'aveirn do Lemos, Francisco Duarte,
Manuel Maria Gutierres,
Napoleão Pereira Soares,. Fclismíno Gregório,
.Arlindo Hoquo, JOS!'
Fraucisco
Alliaudru.
Libório Manuel de Sousa, José
l~odrigtlcs, Amaro Elcutério Alves Duarte. JO!ólÍ Daniel
Clemente, A ugusto Fernandes
Pauão e Francisco
da
Silva Olivoirn, imediatamente
à esquerda
do tenente
Alfredo Augusto Moreira.
'I'enentes : Eduardo Augristo-van
Grichcn Júnior, .Toaquim Domingues,
José do Mngallrnos Varandns,
José
Bernardo Vaz e Casimiro
Marques,
imediatamonto
:\
esquerda
do tenente adido ao quadro Joüu dos Santos
Aboim.
'I'cnentos : Joaquim
Correia Chaves, Adelíno Soares
da Costa, Domingos
Gonçulves António Carlos Rodrigucs, Júlio Gomes do Sousa, .To,ó .To:lfJuim, ...Ticolall
:J() é dos Reis Júnior n .T086 :Allgusto de OJi\'oirn, imecliatamollte fi osquerda
do tenente Luís
:l.I'lbs llaptistn

HilHl<lo.

.
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Tenentes:
Albertino da Silva Duarte de Almeida, João
da Cunha, João Aires da Silva, José Alves Ribeiro, Jo11o
Luís Dias, António Ferro, .Manuel Baptista da Fonseca,
Manuel do Rosário Ourado, Francisco Teixeira, Alvaro
Augusto
Nunes de' Almeida Rosa, .loaquim Martins Miguel, Paulino Luís do Carmo, António Manuel Guerreiro,
José Maria de Sousa Valfldares,
Domingos Maria das
Dores, Alberto Costa, Manuel dos Santos Corroia, Mário Perestrelo
da 1"rança,Engrácio'
da Conceição Chora,
Diogb Mendes da Maia, ..António Albano, António Lino
Ferreira,
Ladislau Augusto 'Meles, Alfcu Armando Fernandos Fortos, David dos Santos, Albino do Passos,
José de Piua Júnior, Milton da Fonseca, Antóúio Fernandes Pinheiro,
Francisco
01ai\'0 Conde, Manuel dos
Santos, Delfim Dias, José Bernardo dos Santos, Manuel
.To~é da Costa, João de Rousa Alves, José Joaquim de
SoutcFerúnudés,
José Augusto Martins, João Mon:
toiro Flor, Artur Faria de Vasconcelos, Francisco l\hria
Branco,
António ~f:Lnllol Ribeiro,
Manuel Simões Júnior, Vitorino Augusto de Magalhães,
Manuel Rumos,
Francisco
Lino da Silva, José Valente Romão, Alborto
Pereira,
António Querubim
dos Reis Chaves, Eduardo
das Neves Mourão,
Alexandre
Gomes,
Manuel António Ferrolra,
Jaime Lourenço
da Costa, Vítor Fortunato Pias, Patrício de Sousa, Joaquim José de Moura,
Joaquim
Dinis Paiva, Manuel António Martins,
Josó
Roberto,
Augusto
Mnteu~ Fernandes,
António
José
do Andrade
Figueiredo,
Querubim' Robalo de Matos,
Romualdo Anastácio Lopes, Joaquim Duarte, José Augusto Afonso, António Pereira Galante, Mannel Carrega,
Vergílio de Oliveira, João Emílio, Elísio Guilherme de
Azevedo,
Ernosto
da Pena, Luciano Augusto de Oliveira Robêlo e Evaristo
Luciano, imediatamente
à esquerda do tenente Álvaro Augusto Martins Vicente.
'I'enerites : .Jo1l.O Baptista
da' Fonseca Maia, Alberto
Carvalho do Melo, Amadeu Mariu Henriques,
Túbal Pilipe da Trindade
e Silva, António Augusto Vieira, Augusto Dias. Hermógeues
da Conceição Faustino, José de
Campos,
Aníbal Tr:tvassos'
Costa. Líno Cordeiro Figueiredo, Aníbal Peroira da Cruz, Francisco Xavier Miranda e Sousa, Adolfo Júlio Coelho Braga, Raimundo
Angelo Teixeira, Júlio José Marques de Miranda, Francisco Xavier Sabino Martins, Manuel Francisco António
Ambrósio
dos Milagre» Xavier e Meneses, Francisco
Carlos Duarte, Mário Francisco ~fourão Garcês Palha e
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António Manuel Pereira, imediatamente à esquerda do
tenente, adido ao quadro, Agostinho João de Sousa.
Marques.
,
Tenentes: Pedro António Francisco da Piedade Lopes,
Francisco Xavier Filomeno Carneiro de Sousa e Meneses, Eduardo Augusto Pereira, Joaquim Pedro Vilar,
Manuel Emiliano Barreira,
Marcelino Cordeiro Salgueiro, Arnaldo de Passos, Hermínio da Silva, Manuel
Marques Duarte, Domingos João Tomás, António da
Fonseca, Atanásio José dos Santos, Armando Fernandes e Cristóvão Eugénio da .8ilva e Almeida, imediatamonte à esquerda do tenente, adido ao quadro, Manuel
de Albuquerque.
Alferes: Eduardo Leitão Pereira, José dos Santos
Seabra, Jol!.\.I Marques Apjos, José António Ambrósio
da Costa, Vítor Manuel da Costa, José Augusto Gomes,
Luís António Pires, Fírmiuo Marques Marçal, José
Leite e Ernesto Passos Ramos, imediatamente à esquerda
do alferes Augusto César Antunes Sousa Dias.
Alferes: J osé António Fernandes,
Rodrigo Marim
Chaves, Jo110 Eleutério da Paixão e Armindo Monteiro
Amador, imediatamente à esquerda do alferes Cesário
Tavares Coelho.
Alferes: Tomás IIonoret Pimentel, Jacques da Serra
Fonseca, Luís Casimiro Leite Velho Domingues, AvoIino Gonçalves Magalhães e Adelino Cardoso do AImoida, imediatamente à esquerda do alferes Carlos Pereira Martins do O.
a:) Vencimento que, nos termos da lei n." 1:668, de 9
de Setembro de 1924, <;ompete ao oficial em seguida
mencionado, . transferido, pela presente Ordem do Exército, para a situação de reserva:
Capitão Joaquim da Costa Saleiro, 184,$99. Tom um
aumento de 10 por cento sõbre o sôldo e passa a vencer
pela 4." região militar.
9. 0_ linisléri. da "erra _ t.a Diree$io Geral- ta Reparlição
a) Declara-se que, por portaria do Ministério do Interior, inaerta no Diário da Gooêrno n." 167, 2.' sério, de
30 de Julho último, foram louvados pela inteligência e
zelo com que se desempenharam do serviço prestado à
causa pública na comissão -cncarrcgnda do elaborar um
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projecto de regulamento
geral para o serviço da guarda
nacional republicana,
serviço õste considerado oxtraordiaário e importante,
os soguintes oficiais:
Coronéis de infantaria
Arcanjo de Almeida Teixeira
e' António Emílio Cortês.
Tenente-coronel
de cayalaria
Mário da Cunha Bordalo Pinheiro.
Major de infantaria Gastão da ~ilya Teixeira.
Capitães:
de infantaria Francisco ..Alberto dos Santos
Lara e do secretariado militar Joaquim José Magro.

b) Declara-se que pelo Conselho da Ordem 11ilitar do
Cristo foi antorizado
o uso da palma dourada sôbre a
fita das insignias
daquela Ordem dos graus com que
são condecorados
os capitães de infantaria José de Albuquerque,
Emílio Tito Forrcira da Silva Couto, Afonso
Carlos Ferreira Mav e do serviço de administração
militar António Ályaro' dos Santos Pereira.

c) Declara-se que os oficiais abaixo mencionados são
autorizados
a usar a medalha criada pela Câmara Municipal de Lisboa, cm sessão de 7 de Junho de 1926, destinada a galardoar
os sobreviventes
que mais se Jistinguiram na revolução de 5 de Outubro de 1910:
'I'onento-coronel,
reformado, António Joaquim Ferreira
Dinis.
Tenente
chefe de música, reformado,
João Teixeira.
Alferes chefe de música, reformado,
Luís Augusto de
Castro.
d) Declara-se
que por portarias do Ministério da Marinha, insertas no Diário do Gocêrno das datas abaixo
designadas,
foram condecorados
pelo Institnto
do Socorros a N ãufrngos, com as modalhas do Filantropia
o
Caridade
que lhes vão indicnda", os seguintes
oficiais
e praças:
l\'.I(.uulha de pra ta

Capitão
Andrade,
Segundo
pósito do
renço dos

do s('cretariado
militar Manuel Grilo da Cruz
19 de Maio de 1927.
sargento D. o 57/106-E
da companhia de der~gimento do infantaria n.? 1, Boaventura LouSantos, 19 de Maio de 1927.
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Medalha

de cobJ.·c

Teneate-corouel,
reformado, António Joaquim Ferreira
Dinis, 2 de Abril de 1926.
Capitão,
reformado,
Augusto
da Silva Soto Maior,
28 de Abril de 1926.
Tenente de infantaria
Amílcar
de Sousa Ferreira,
23 de Agosto de 1927.
Segundo sargento n.? 6G-E da companhia de depósito
do regimento
de infantaria
li. o 5, João Pires Parreira,
17 de Julho de 1026.
Segunde
sargento n.? 10-E da companhia de atiradores do batalhão n._o47 do regimento de infantaria n." 22,
António Bettencourt
de Vasconcelos Fragueiro,
4 de N 0vembro de 1925.
Segundo sargento miliciano u.? 45-E da companhia de
depósito do regimento de infantaria n." 19, Virgfnio Ribeiro Osório, 13 de ~J ovembro de 1926.

e) Condecorados- com a medalha militar da classe de
comportamento
exemplar, em conformidade
com as disposições do rogulamonto
aprovado por decreto do 28 de
Setembro de 1917 :
Ministério da Guerra - 3

a

Direcção Gml-

~J:ednlha

Capitão do extinto
nesto Augusto Pereira

8. a Repartição

de ouro

quadro l e capelães
de Sujos.

militares

Er-

Regimento de infantaria n.' 1
..fujo!' Ca tano Eduardo Freire do Andrade.
Primeiro

Regimento de inf!\.ntaria n,· 3
cabo n, o 64-E, Manuel dos Santo '.

Capitão

Regimento de infantaria. n,· 14
Inácio Chumbo.

Coronel

Raúl de Andrade

Regimento de infantaria

n.· 18

PC'fElS.

Batalhão de caçadores n,· 7
Primeiro
sargento
músico de 1." elas e n." 141-1<',
Luís Fernandes.
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Distrito de recrutamento e reserva n.O 12
Major de infantaria João de Sena Belo Júnior.

Coronel

Rogimento de cavala.ria n.O 2
Carlos Lutselo Godinho.

Regimento de cavalaria n.s 8
Primeiro
sargento
artífice seloíro-corrceiro
António Joaquim Venceslau.

n. o

23-E,

Regimento de sapa.dores de camínhca de ferro
Segundo sargento mú ico de 2. a classe n. o 50-E, Júlio
Carlos Alberto da Silva.
Escola Prática. de Administração !Iilita.r
:\Iajor do serviço do admiuistrnção
militar António
José Rodrigues.
Quadro dos picadores militares
Capitão

António

Celestino

de Sousa Correia.

Capitão

Guarda nacíona' republicana
de infantaria Ricardo Tomé Dias da Silva.

Ooneelno Tuteln.r dos Exércitos de Terra e Mar
Capitães
de infantaria
João José Pacheco Júnior
José Dias Bargão.

e

Iin~l~rio di Gurm - U DIfC(~ão(leral- s.n I~parliçio
~.I.cc.luJha
de prata

Capitão do san'iço
rigucs do Carvalho.

do administração

militar

M{lrio Ro-

~Iinislério dn Gúrrra - S:' Dir~eçflo GtI'ill- S.li R~parli~ão
Tenentes do ínfantaria Alfredo Pimenta Ramos do Faria Júnior, Carlos ~rúrio da Conceição e Joaquim 01101'0
Pereira Leite.
Tenente de nrtilhnria Carlos Joaquim Marques Loitrto
de Barros.
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Govêrno Militar de J.isboa - Quartel gl'lIrral

Tenente miliciano de infantaria ~lanuel Pedro Rodrigues Pardal.
Quadro da arma de infantaria

Tenente Joaquim José Bastos Antunes Ferreira.
Regimento de infantaria n.s 3

Primeiro sargento n.? 12-E, António Henriques Cardoso.
Segundos sargcntos : n, o 19-E, António Fernandes e
D. o 37-E, Manuel José Rodrigues.
Regimento de infantaria n.~ 4

Segundo sargento músico de 3 ..t classe n.? -iO-E, . bnuol Raposo Soares.
R")gimento do infantaria n.· 5

Segundo sargento n. o 125-E, Ovídio do Deus da :: il Vil
BI iça.
Regimento de infantaria n.· 8

Segundo sargento u. o 348-E, Aloísio Pereira Ramos.
Regimento de infantaria n.· 12

Tenente do serviço de admiuistrnção
berro António de Lima.

militar

Dago-

Regimento de infantaria n.s 14

'I'ouontes de infantaria
nando dos Santos Costa,
José Dourado de Oliveira
Feruaudos c Óscar Freire

Alípio da Silva Vicente, ForJúlio César da Costa Chnbi ,
:\fartins, José Ruúl Ramalho
de Vasconcelos Ruas.

Regimento de iafantaria n.· 17

Sogundos snrgeutos i n. o I4-E, ~1ignel Poroiru, n.? IS-E.
Joaquim Apolinário da Costa Neves Júnior, n.? lU-E,
José Arraiolos, n." 26-E, Eduardo :\farqucs 'iro 'lo,
n.? 30, José Abílio e n." 231, Luís Leal.
Segundo sargento músico de' 2." classe n." -ll , José
Augusto Aurélio.
Segundo sargento musico de 3.a classe n." 43, Augusto Borges da Gama.
Primeiro cabo artífice correeiro n.? 22 ,Jo1lo Eduardo
Coelho.
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n.O 18

Tenente coronel António Joaquim
de Almeida
Valente.
Capitão Alfredo Ferreira
Esteves.
'I'encntes : Armindo
da Purificação
Soares, António
Francisco
de Almeida, Raúl Ribeiro dos Santos, António Gonçalves
Negreiro,
Celso Mendes de Magalhães,
),fárlo Eugénio de Almeida Valente, Miguel João Alves
e Roberto Maria Alão Gomes dos Santos, milicianos Aucíndio Ferreira
dos Santos,
António
Lopes
Chaves,
Carlos Adriano
Fonseca,
José Maria de Araújo e José
evos Eugénio.
Alferes supranumerário,
com patente de tenente, Gaspar Pereira Rodrigues.

.x

Regimento

Tenentes:
toso Pereira.

de infantaria

Carvalho

Alberto

Regimento

Tenente do serviço
quim Vicente Júnior.

9/30-E, António

11.

Batalhão

de caçadores

Tenente

Afonso

Eurico

Tenente

Décio da Mata Calisto.

Batalhão

Ribeiro

João J oa-

Elias.

n.· O

Casais,

de caçadores

Batalhio

militar

de oaçaãores n.· 2
0

sargento

de caçadores

n.·

7

D."

10

Capitão Vitorino de Serpa Faria Peres Furtado
vão.
Tenentes Fernando de Melo e Mário de Matos.
Primeiro sargonto n." 16-E, José Luís Monteiro.
Batalhão

de metralhadoras

Tenente

António da Encarnação

Tenente

Eduardo

Ba.talhão

Ma-

n. o ~2

de infantaria

de udmiuistração

Batalhão

Segundo

n.· 21

do Melo ~ António

de ciclistas

Madeira

n.O 1

Santos

Montês.

n.' ~

Vieira.

Gal.
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de costa n.O1

Tonente Manuel Martins do Oliveira.
Grupo independente de artilharia pesada n.s 1

Segundo sargento n.? 44,E, José dos Santos Xavier.
Grupo míxto independente de artilharia

montada n." 24

Tenente João l\Iáximo 'I'assara Machado.
Batalhão de pontoneiros

Primeiros sargentos n.08 20-E, Manuel de Oliveira
Marques, e n.? 19-E, Rufino Antunes Gaspar.
Seguudo sargento 11.° 7-E, José de Lemos.
Regimento de sapadores de oaminhos de ferro

Segundo
nação,

sargento

n.? 34-E, José Delgado da Encar-

Esoola Pràtioa de Administração Militar

Tenente do serviço do administração
caia Rabaça.

militar José Bill-

Instituto Profi.'ssional dos Pupilos do Exército

'I'enentes : de infantaria Avelino Barbieri do Figueiredo Baptista Cardoso e de artilharia António Pinto Balsemão Canhoto.
Medalha de cobre
Regimento de infantari.a n.· 3

Soldado n.? 77-E, António Fernandes
panhia de depósito.

Dias, da com-

Regimento de infantana n.· 4

Segundo sargento
tónio Vicente.

músico de 2.a classe n." 36-E, An-

Batalhão de oaçadores n.s 9

Segundo sargento n. o 198-E, Arlindo 'I'eixeira MendeiS.
Batalhão de oiolistas n. o 2

Primeiro cabo n. o 30 E, Alberto Geraldes.
Regimento de artilharia ligeira n.· 1

Segundo
mero.

sargento

n. o 34-E,

Francisco

Caeiro Ro-
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Escola. Militar de Aviação
. Segundo
Carujo.

sargento

Segunde

sargento

graduado

n.? 213-.8, António

Mateus

3.' companhia. de saúde
n. o 24, António

Augusto

dos San-

tos Gil.
Guarda naoional republicana
Batalhão n." 2: soldado
Fouto, da L" companhia,

n.?

103,5:062, Hermenegildo

I

f) Declara-se quo devem ser considerados como agraciados com a medalha militar de cobre da classe de
comportamento
exemplar o não com a do prata da mesma
classe, como consta da Ordem do Exército 11.° 13, 2.:1 série, do corrcnt
ano, p. 674 e 675, os sargentos c mais
praças que estão designados
como pertencendo
às unidades compreendidas
desde o regimento
de infantaria
n. o 12 à guarda nacional republicana,
inclusivamente.

g) Tendo sido agraciado por Sua 1IageBtado o Rei de
Itália com o grau do comendador da Ordem da Coroa
de Itália o capitão de infantaria
António José Pereira
Saldanha,
é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do regulamento
das Ordens Militares
Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas
insígnias.

10.

o

-liaialério

da Gaerra - 3.· Direcção 8eral-8 .• lIeparlição

a) Declara-se
que é de 4 do Junho de 1923 e n110 de
4 do Julho de 1923 a antiguidade do coronel supranumerário do corpo do estado maior Genipro da Cunha de
Eça da Costa Freita
e Almeida, a que se refere a alínea d) da determinação
lO." da Ordem do Exército n.? 13,
2.' série, do corr nte ano.

b) Declara-se
qQO é de 21 QQ Agosto
de 1926, e não
de 31 do Agosto do corrente uno, a antiguidade
de
posto do major do corpo do estado maior António Daniel do MMoS, promovido
a êsto posto pela Ordem do
Exército n.? 13, ...." série, do corrente ano.
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c) Declara-se que, cm virtude de ter sido revogado o
decreto n." 13:975, de 23 de Julho do corrente ano, deve
ser considerada sem efeito a declaração constante da
alínea a) do n. o 10.0 da Ordem do Exército n. o 1;3,
2. a série, de 10 do corrente, respeitante ao coronel do
corpo do estudo maior António Nogueira Mimoso Guerra.

Obi'tuúrlo
102í
}\gosto

»
»

»

"

27 -

Coronel, na situação (10 r-serva.
.vpoliuár io daChagas.
1- Coronel do serviço de administração
militar, ua
situação
de reserva, Alfredo César rle Araújo
Vivaldo,
12-TOIll'nte
de infantaria,
lia sí tuação de reserva,
José ~Iál'io ria ~ilva.
1 j -~lajor,
reformado. António Augusto Ferreira Bra.ra.
10- Geueral, reformado, António Osório de Seixas.
:!O- Capitão de infantaria João Lopes ('onçalvcs.
21-Coronol,
lia situação de reserva •. José ~laria <lú
Sonsa Horta e Costa.
22-Capitào.
reformado. Llc rmeneg ildo Jose nOllleb Júuior.
23- ~Iajor. refovu.a 10, Franci-co Mari a • unos do Audrarle,
T

HeCTUlca~ões
Na Orrlem do Exército II." 12,2.' série, do corrente ano, p. 611,
L 20, onde sr' lê: "Pacheco». deve ler-se: "Peixoto».
N a Ordem do Exército n.? 13, 2.' série, do corrente ano, p. 648,
l , 19, onde se lê: «Coronel médico», deve Ier-se : «Tr-ueutc-coronel
médico » j 1. 21, on.le sr' l,~: "Capitão lIli·,licou., deve ler-se: «Tenentr- médico» j P: 668,1. 25. onde til' lê: "Francisco», deve Ier-sc r
«Feliciano».

•

Abílio Augusto Valdês de Passos e Sousa.
Está conforme,

o Ajudante

General,

M;NrSTERIO

DA GUERRA

22 DE OUTUBRO DE 1927

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.& Série)

Publica-se ao exército o seguinte:

1. ° -Decreto
116181ério da Guma -1. & Direcção Geral- 3.& Reparliç!o
Considerando

que o actual primeiro
cabo Joaquim
de reformados, pertoncendo ao
regimento de infantaria n. ° 18, onde tinha o n. ° 48/962 da
1.a com panhia, tomou parte no movimento revolucionário do 31 do Janoiro do 1891, pelo que respondeu em
consolho do guerra, tendo sido condenado, por sentença
do 23 do Março do mesmo MO, em três anos de degrêdo
em possessão
do 2.11 classe, por rebelião, tentando no
referido dia 31 de Janeiro destruir e mudar a forma do
govêrno, depondo o Rei e proclamando
a República;
Considerando
que êsses serviços foram relevantes
eau: a da Pátria"
da Rrpública;
Usando da faculdade que uie confere o n.? 3.° do artigo 2. o do decreto n.? 12:740, d(l26 de Novembro de 1926,
sob proposta
do ~finistro da Guerra: Hei por bem decretar, para valer como lei, o soguinte:
Artigo 1.0 É promovido a alferes, continuando na situação do roformado,
o primeiro cabo Jouquiu, n.? 663
da 1.8 companhia
do reformados,
por haver prostudo
relevantes
serviços à República, coctando-so-lho o tompo
de serviços, para efeitos do classificação de vencimentos
do reforma
desde a data do alistamento
de praça até
àquela em quo atingiria
o limite de idade nosto pôs to.

n.s 663 da La companhia
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Art. 2.0 Os vencimentos
a que tem direito são abonados desde a data dêste decreto.
Art. 3.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Determinn-se
portanto a todas as autoridades
a quem
o conhecimento o execução do presente decreto com força
de lei portencer o cumpram o façam cumprir e guardar
tam inteiramente
como nêle se contém.
Os Ministros
do todas as Repartições
o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República, em 8 de Outubro de 1927.- ANTÓNIO ÓSCAR

Vicente de Freitas=s.Manuel Rodrigues Júnior-Jol1o
José Sinel de C01'desAbílio Auqusto Valdêe de Passos e Sousa-Agnelo
Portela- .António Maria de Beitencourt Rodrigues - Artur
Irene Ferraz-João
Belo-José
Alfredo Mendes de Magalhi1es-Felisberto
Alces Pedrosa.
DE FRAGOSO CAR:llONA-José

2. o - Por decretos de 30 de Setembro findo:
lIiOl~fério da Guerra- 3.a Directão Geral-

7,B Rfparlição

Capitão,
adido ao quadro, o tenente de infantaria,
adido ao quadro" António Augusto Tavares.
. Regimento de infantaria n.· 8
Capitães,
adidos ao quadro,
os tenentes,
adidos
quadro, Paulo Ferreira
Machado,
Nicolau António
Andrade e Joaquim Pedro de Oliveira.

ao
do

Regimento de infantaria D.· 10
Capitão, adido ao quadro, o tenente, adido ao quadro,
Jaime Augusto dos Santos ,Borges.

D.· Uí

Regimento de infantaria
Capitão, adido ao quadro, o tenente,
Aníbal Marreiros Dias.

adido ao quadro,

Regimento de infantaria li.· 21
Capltãea,
adidos 110 quadro,
os tenentes,
adidos ao
quadro, José Afonso de Almeida Júnior o Carlos Alberto
Godinho.
Batalhão de metralhadora.s n.· 1
Capitão, adido ao quadro, o tenente, adido ao quadro,
Emídio Augusto Vorgílio,
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Adidos

Oapitães, adidos ao quadro, os tenentesede infantaria,
. adidos, na 9,uarda fiscal, Francisco Dias Furtado, José
de Almeida Cassar e José Caetano do Almeida, contando
êsto a antiguidade desde 30 de Julho do corrente ano.
Capitão de infantaria, DO Colégio Militar, Augusto
Lopes Guerra e o tenente do batalhão de caçadores
D.O 2 João Monteiro Reinas Soares, por terem sido requisitados para desempenharem uma comissão de serviço dependente do Ministério das Colónias, na proviaeia de :\fo<;ambique, nos termos do decreto n." 13:309,
ue 23 de Março do corrente ano.
Reserva.

Capitães, do regimento de infantaria n.? 2 Vergilio
Vicente da Silva. do r(\gimento de infantaria n." 7 António Freire de Matos :\lcrgulb!to, do regimento de infantaria n.? 14 ::\Ianuel de Olivoirn e do batalhão de metralhadoras n.? 2 José Mntans, por ferem sido julgados
incapazes do serviço activo, pela junta hospitalar do inspecção, sendo o primeiro nos termos do artigo 9.° do
decreto d 25 de nlaio de 1911.
Reforma

do regimento de infantaria n. ° 10 Joaquim
José da Costa, por ter sido julgado incapaz de todo o
serviço pela junta hospitalar de inspecção.
Capitão

3. o - Por decretos de 1 do corrente mês:
Mimslério da Guerra - t

A

Direc~áo Gcral-!."

Repartição

Concedidos na nllltagcns do que trata o § único do
artigo 6.° do doer to n.? 5:B70, do 10 do Maio de 1919,
modificado pela lei n. o 1:039, de 28 de Agosto de 19:20,
a contar de 1 de Julho do corrente ano, ao tenente da
aeronáutica Manuel Uon'ira Cardoso, por ter completado
o tempo de serviço eícctí '0 como oficial necessário para
o primeiro aumento de 10 por cento õbre o sõldo.
Adidos

Coronéis, graduados, os tenontes-coronóis
de engenharia, graduados. adidos, no Ministério do Comércio o Comunicações, Francisco ~Iaria Henriques e Francisco de
As 'is do Barcelos Coelho Borges, e no Ministério da
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Instrução Pública, Egas Ferreira Pinto Basto, contando
todos a antiiuidade desde 22 de Janeiro do corrente
ano.
Tenentes: de infantaria, António Clemente de Sousa
Gomes e miliciano Abel Duarte Teixeira de Araújo e do
regimento de cavalaria n.? 6, adido ao quadro, Manuel
José Marques, o primeiro nos termos do § 2.° do artigo 4.0 do decreto n. ° 12:162, de 21 de Agosto de 1926,
o segundo nos termos do decreto n.? 12:297, de 10 de
Setembro do mesmo ano, pur ter sido nomeado para
desempenhar serviço dependente do Millistério da Justiça e dos Cultos e o último por ter sido nomeado
para desempenhar serviço dependente do Ministério do
Interior, na guarda nacional republicana.
Adido ao quadro

Capitão de infantaria, adido, Sérgio Augusto, que de
regresso do Ministério das Finanças se apresentou em
29 de Setembro do corrente ano, por ter deixado de
prestar serviço na guarda fiscal.
Disponibilidade

Capitão de infantaria Manuel Henriques Carreira, que
de regresso de licença ilimitada se apresentou em 27 de
Setembro último.
lIinis!ério da Guerra - 3.a Direcção Geral- 8. a Reparlição

Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo G.o do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n. ° 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
desde 5 de Novembro de 1926, ao coronel do corpo do
estado maior, adido, em serviço no Ministério das Colónias, António de Sant'Ana Cabrita Júnior, por ter completado o tempo de serviço efectivo desde a sua pro moção a tenente, necessário pura o segundo aumento de 10
por cento sõbre o soldo.

4.°_

Por decretos do 8 do corrente mês:
lIiDlslério da Guerra -

í ,

a Direcção Geral- 2. a Reparliçl.

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, do 28 de Agosto de 1920,
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desde 30 de Setembro findo, aos generais Luís Manuel
Agostinho Domingues e José Francisco de Barros, por
terem completado cinco anos de serviço efectivo como
general.
Concedidas as vantagens de que trata o § único do artigo 6.0 do decreto n." ó: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 tenentes de artilharia José Agapito da Silva Carvalho, no Ministório
das Colónias; Antão Cordeiro Dias, no regimento de
artilharia ligeira n. ° 5; J 0110 António Montalvão dos
Santos e Silva e Anibal Scipião Formosinho e Silva, no
grupo independente de artilharia pesada n. ° 3; Fernando
Artur de Oliveira, no grupo de artilharia a cavalo n.? 1,
e Augusto Adolfo Cancela Alves Mimoso, no quadro da
arma, os dois primeiros, respectivamente, desde 14 de
Julho de 1926 e 1 de Janeiro do corrente ano, e os restantes desde 1 de Julho do corrente ano, por terem
completado o tempo de serviço efectivo como oficial nocessãrio para o primeiro aumento de 10 por cento sobre
o soldo.
Ooncedidas as vantagens de qne 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
de cavalaria em seguida mencionados, por terem comple!ado o tempo de serviço efectivo como oficial necessárío para o primeiro aumento de 10 por cento sobre o
soldo:
Coronel Carlos Ln'iselo Godinho, no r~gimento de cavalaria n,? 2, desde 1 de Novembro de 19~5, ficando
nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 17 de
Julho de 1926 que lhe concedeu as mesmas vantagens,
desde 19 de Dezembro de 1925.
Tenentes-coronéis Eduardo Augusto de Oliveira Pessoa e Benjamim Luazes Monteiro Loite Santos, ambos
no Colégio Militar, o primoiro desde 4 de Setembro e o
segundo desde 11 de Junho do corrente ano.
Majores João Justino Morais Teixeira, no quadro da
arma, e António Elias Garcia, na guarda nacional republicana, desde 1 de Novembro de 1926.
Tenentes Fernando dos Santos Pereira. do Carmo no
regimento de cavalaria n. o 4, e António de Almeida. Silva. ...

124

Dias, na guarda nacional
nho do corrente ano.

desde 30 de J u-

republicana,

Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo ü.o do decreto n.? 5:570, de 10 de Maío do 1919,
modificndo pola lei n.? 1:039, do 28 do Agosto do 1920,
de dr 1 do corrente mês, 1\0 tenente do serviço de administração militar, da Escola Prlttira. do Cavalnri , Jos
Eduardo Correia, por ter completado o tempo de orviço
f crivo como oficial nocossário para o primeiro aumento
do 10 pOl' c nto sõbrc o sõldo ,
Rejeitado o reeurs o interpo 'to perante o Conselho d
Recursos pelo sargento ajudante do r gim nto d inf ntaría n. ° 9 António Augusto Flores, por ser manifestamente ilegal.
Esoola. Pràtioa de ArtUharia.

'I'enente de artilharia, adido, Humberto Romão )uart "
quo de r grcsso do Ministério as Colónias se apre ontou om 1 do corrente mas.
Regimento de oa.valaria

D,·

6

'I'ononto de cavalaria, adido, João Buptlsta Lopo, qu
d regresso do Mini. tório do Inti dOI' se apr 'St ntou cm
2 do corr nt m por to!' deixudo d pro, tar servico n
guarda nacional rt publicaria, pre nehendo vacatura
i·
t nt no r spcctivo quadro.
Quadro especial a. qne AO refera o artigo 15.·do deoreto
n.· 7:823, do 23 de Nov rubro de 1021

Tenente do cavalnria, adido, Jorge Alb rto da ilva
Carvalho,
que, d rogr 'l'O do Ministério do Iut rior, se
apl' sentou em G do corr ato mi!' por tor d i cado d
prt stnr 50rvi('o nu lJ'uurd Ilacional fl'puhlicann,
1.· oompanhia do administração

mUitar

rrcnonto,
uprannm< r Irio, o :tlfeI'
do t l'yj·o d
dminh:itrll.t.;lI.o militar, Huprauum nírio, José Dia, do
Snntos
obre, nos tOl'lllOS do artigo 83,° d )pi do 12 d
Junho de 1901, contando n 3,ntiguid:ulp d ti lr> dI Julho do corr nto IlUO.
Adido8

Mnjor, graduado,

o capitl'lo d l'tilhnrin, dido Augusto 06. ar C:dola da
otl\. ontnnlb
allti uidad ,
pl\l'a todo os afoito , do li 30 do ot mbro do Hl26.
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'I'cnontes : do r 'gillll nto do infantaria n. o 11, Jlermano
iogo da Cunha; do regimento de infantaria n. o 13, Ilcnrique Eruc to Teix 'ira
foniz;
upranumerario,
do batalhão de metralhadora
n.? 3, Agostinho Seguro Pereira,
miliciano, do re imento do infantaria
n." 1(), He culano Ro ado Ramalho, e de artilharia, no quadro da.
arma, António do Lima Corroia, por terem sido requi-,
sítado
pam. do iompenhar
comis ões de serviço dependentr : o primeiro, o s gundo o o último do Ministério
d S olónias, r spectivument , no D I ósito militar colonial, om Aogola,
na Companhia
de 'Mo~ambiqllo, nos
t rmos do decreto n. o 13:300, de 2:l de Março do corr nto ano, o terceiro do Iiui 'tório das Finanças, na
guarda
fiscal, e o quarto do .:\Iinistério do Interior,
na
guarda nacional r publicaua.
Adidos ao quadro
Capitães:
do infantaria, adido, Manuel Joaquim Magro
e do quadro auxiliar
do serviços de artilharia,
adido,
Alberto
Soar " quo d roero: o do Ministério da Colónia.
o apr ': ataram, respectivamente,
om 24 e 21 de
Sot 'rubro findo.
Dieponibtlida.de
J\( jor de infantaria,
em inactividar o, Manuel de Mesquita, por t r ido julgado
pronto pura todo o serviço
pela junta ho pitalar dr ínspecç' o.
'1 en ute ti iufaut ria Rod rigo Brandão O uodos Pinto,
por ter r gro ado do quudro de eomis O(lS.

Supranumerário
d infantarin,
adido, .Io: é Cândido do Campo' Pr ne o, qu , do regre . o do Mini tório do Intorior,
s apres II tou em (3 tio corr('nh m S, por tnr sido dispensado do pr tal'
f\'iço na gUllrda. nacional ropublicana.
Reserva.
oron
:rtilharin,
no quadro da arrua, Josó Augusto do
nnto Lu n , n
tormo
do § 3.° do artigo
1 ,0 do d cr to n.O 13:645, de 21 d ~bio do corronte
ano.
TlUont I adido no qua ro, do hatalhl\o do ca~adores
n,D 6 J ó F ranei o Alhlln:lrn., por tor ido julg do inc.a.pu do r\iço et\'o pel junta ho pitnl:lr 'do in peco
çlo.
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Rrparliç10

Condecorado
com o grau de comendador
da Ordem
Militar de Cristo, por se achar ao abrigo do artigo 21.0
do rf\glllamento
das Ordens Militares Portuguesas,
de 30
de Julho de 1925, o coronel de infantaria Jaime de Campos Ramalho.
Condecorados
com a medalha. militar
de prata da
classe de bons serviços,
por se achar m ao ubrizo da
alínea a) do § 2.0 do artigo 8.0 do regulamento
para 1\
concesáão da medalha militar, de 28 de Setembro de
1917, os seguintes oficiai da aeronáutica:
Tenente-coronel
...alvador Alberto
du Courtills Cifka
Duarte,
major Teófilo José Ribeiro da Fon: ca, capitl o
António
de Oliveira
Vi gas e tenente
António
Dias
Leite.

5. o - Por decretos de 15 do corrente mês:
Mini térie .Ia Guerra - t,a Dimção Gml-

I.a Rtp rir áo

Promovido
a primeiro oficial para o quadro li. qu p rtone , O segundo oficial do c rtinto q 11 ad ro dos oficiai ciViR do Mini tório da Guerra,
Artur da ~rotn 06i , na
vaga 00 primeiro
oficial elo me. mo quadro Luis Jo 6
da Costa o ousa Lambim, que foi nposcntado pelo Diário do Gocêrno n.? 220, 2.11 (11'1, de :10 de Sct rohro

último.
lillislério da Guma- 1.& Dlrl'cçao Gml- ta Reparliç30
vantngons 11e 'IU( trata o. único do arn." [>:[>70, do t de. {aio II lQt.
modificado pola lei n. o 1: 30, do 2 d l\~O to (1 1 no tenente do rogimcnto
do cavalaria
11.° n ,lo: () II nrique F rroir« 'rO\Il.I' 1<':11'0, lc: d" :lO d .lunho do corrente ano, 101' ter eomplt t 110 o t mpo do erviço
~ C·
tivo como oficial n ce sário para o primeiro
nUIIl uto ti
10 por onto obro o sôldo,
oncedidns

11.

ti 'o 6.° do decreto

Conc <lida li. vuntngou
d quo trflta
tigo ti.O do d r ·to n." 5:[>iO, de 10 II 1 io d
rnodificnllo lJ(.'ln l,j n. o 1:030, ti w ", .Ago to d

1 1

1.

w

2," érie
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gonharia, graduado,
pletado o tempo de
rio para o egundo
Oldo.
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ovembro de 1925, ao coronel de enJoão Teixeira da Silva, por ter comorvlço fectivo como oficial necet sáaumeuto de 10 por cento sobre o

Conccdidns a' vantagens de quo trata o § único do
artigo 6.° do d crcto n." 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela I i n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
a coutar d 1 do corrente mês, aos tenentes do serviço
de admini. tração militar, do batnlhão do metralhadoras
n.? 3, .António Lindorfo Ribeiro Borges de Castro Seabra. de Albuquerque,
da La companhia do administrução
militar, Ant -ro <lu. Silva Pereira Guimarães o da Fábrica.
do ~[at riul do Guerra, António ~Iúrio Freire Tavares
Belo, por terem completado o tempo do serviço efectivo
como ficial nece . ári para o primeiro aumento d 10
por cento Obre o ·Oldo.

E. on r, do d cargo d profos sor da . a cadeira da.
E cola Militar, o or nol do corpo do estado maior Liberato Damião Rib ir I'Into, no. termo do artigo 18.0 do
doer to n, 1~:i 4. d :"f> de Outubro de Hl26.

".
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Qnadro da arma de engenhat-i

ae

Capitão Vergílio Cósur Antunes Lemos, que
regresso do Ministério
das Colónia 80 apresentou em 30
do Setembro último para preenchimento
de vaga,
Re@.'imento de telegraftstas

o nspiraute
a oficial do quadro nu. iliar do ,
serviços de engenharia, do mesmo regimente, Artur
Leal de Matos.
Alferes,

Esoola Militar de AviaQã.o

Capitão, o tenente d-a aoroúáutica, instrutor do ob 1'vacão da mesma Escola, Carlos Marque
Mngnlbã "
contando a antiguidade desdo 11 de Agosto do corrént
ano.
Esoola Militar

•

'I'cnent de artilharia,
adido, Rui P 'reira da Cunha,
que, do regresso
do Mini .tério dns 'olõuia:, s apresentou em 8 do corrente mês,

..

Adidos

s capitães, de infantaria,
do quadro da arma Ruúl
Barreto o adido ao quadro do regimento dt ca ralaria
n, o 2 Iário Augusto Meueses :\IIlt'hatlo, por uo prim iro
ter sido concedida licença iliruitada () o sezundo h r id
requisitado para desempenhar
serviço dep€\ndent do l Iinistério do Interior. na guarda nacional republieuna.
T nontos do batalhão de cicli tas n. o 1, Cl\Sar A ugu to
do Olivoiru Coelho (I do sórvico de admiuii trução mi
lítar, da 5,11 repartição
dn. 2,»' dire('~ o g rnl do Miaistório da Guerra, .J086 Muldonado Horta. do V 1'1 por 111
ter sido concedida lieonçn ilimitada.
Adidos ao quadro

'I'cnontcs d infuntarin, adido, .\lb rto da o ta
do
quadro auxiliar dos sorvicos do artilharia,
adido no
quadro, adido, António
\lhnndrl
que' d n "I' o do
Mini tório da
olónia
~(l
apre: t'lltnral11 t m
do c rI'

Dt

m08,
Disponibilld

de

Majol' II infantaria, na illucti\'idudl,
:\lallucl do
quita, POI' tel' iflo jul ra () pronto p. rn todo o
II ln junta hospitala' do ia p '<:llo.
apiUlo8: li infuutari
Mnnu 1 II uriqu
João Carlo '1\,10, de.Az "'l'do Franco, o do

1 i<:o

1'\

t."

éri
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adminlstrac O milita
E uar lo Uodrigu
N oto do AIm sida
Ianu I armo na onçalves, todo' adidos, qu
o apresentarnrn : o prim iro do lic nça ilimitada. ()IU 29
d
'tl'lnbro
último, o 'c undo de regresso do Ministério do Interior em 15 til' Ago. to último, por ter deiado d prC'. tal' orvi o na policia do scgnrnnca pública
de Li sboa,
o r tanto Ul' r 'gl'l' '80 do mesmo Ministério cm 1~ do corrent m e:;,
'1 n -nt d infantaria Rodri ....o Brandão Guodo Pinto,
ado do quadro d comissões.
Reforma

liO! térr~ da Go era - La Direcção Gml- ta Rcpartiçáe

6. o

Por d cretos de 17 do corrent

lês:

ini lerio dJ Gu rr - Rrparti~ão do Galline!
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mento de infantaria. n.? 6 António Ferraz de Sousa, por
ter sido indevidamente considerado incurso nas disposições do referido decr to.

7. o -

Portarias

Por portarias de 1 do corrente mês:
Minis'ério da Gama - ta Diretção Geral- ta Reparliç50
Promovido a aspirante a oficial nos termos do decreto

n." 13: 135, de 16 de Fevereiro do corrente ano, o saro
gento ajudante do regimento de cavalaria n, o 7 Daniel
Bento da Fonte, contando a antiguidade desde 19 de Fe·
vereiro último.
Promovido a aspirante a oficial do quadro auxiliar do
serviço de saúde, para a companhia a que pertence, nos
termos do artigo 20.0 (la organização da Escola
ontral
de Sargentos" de 7 de Janeiro do corrente ano, o primoiro sargento praticante de farmúcin n. ° 22 da 3. a companhia de saúde Manuel Rodrigues do Paiva.

Por portarias de 8 do corrente mês:
lIinislério da Guerra - RrparlJ~~o do G~biotle
'rendo a Companhia do Caminho do l,'erro do Monte,
no Funchal, o durante a risita do Cruzador francê
Da
Jlutte Picquet b. mesma cidado, ali. iliado d uma forma.
altruísta
patriótica o governador militar da Madeira na
recepção no almirant
e mui oficiais frnnces \. q 110 compunham fi sua gunrnição,
manda o Govõrno da República
Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar :l referida
Companhia na pessoa do 8011 director g( r loto, engenh siro
Carlos Gonçalves, dando-lhe assim um público te temunho pelo
orvlços por I pro t do ao bom nom
do o. ército, be m dignos do 1llC'11I;1l0 o pecial,
qu
o
b m o timbro da 'olOpr cns: () nítida llu () referido t ng nheiro d 01008t1'oll da . uas qualidude nnta: do português
patriota.

2.· Série
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liaisléflo da berra - t • & Direcç10 Geral - 4 & Reparllçlt
Louvados o oficiai da aeronáutica abaixo indicado ,
porqu • tendo feito parte da equipe que em 4 de Abril
do 1926 constituiu a mis -110 de serviço que foi a Espanha pela via aérea as .istir à recepção dos aviadores que
fizeram a travo sia de Pulos-Argentina, de a missão se
desempenharnm com manifesto conhecimento da sua especialidade, demon trando xcepcíonal abnegação, tenacidad e audácia, pre .tando ao País serviços dignos de
monção especial e treítando ainda mais as relações amísto a entr Portugal
o pai' vizinho, serviços estes considerados extraordinários c importantes:
T nent -eoronel
alvador Alberto du Courtills Cifka
Duarte, major Teófilo JO!i6 Ribeiro da Fonseca, capitão
António de Ollveira Viegas e tenente António Dias
L ite.

Por portarias de i5 do corrente mes :
tini I~ri.da Gama -lepntiçio
Di .olvida a comi
Julho d

do GólbiDfle

110 nomeada por portaria

do 24 do
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rendo para o melhoramento
dos pensionistas,
família dos
quo pr-la Pútrin so sacrificaram,
dando assim munifcsta
provas de filantrópica missão, d monstrando
O.·Cl pcionais
qualidades
do trabalho e alta com petêncía protis .ional :
General José .Iu tino Tcixei: a Botelho.
Coronéis
do infantaria
Domingos
Barreira
da. Silva
Patacho
(I .:Uanucl
Augusto Rodrieuos
da Silva Lópe .
'I'eneute-coronel
do seuvico <lo ndministraoão
milit r
lIanu('l Eduardo Martins.
Capitão tenente
da armadu
Augusto
oelho
aldanha.
Funcionário
do Ministério
da. Finança» Públio V cfgílio Franco Brito.
Capitão do secretariado
militar António Joaquim d,
Azevedo Júnior.
Louvados
os oficiai
abaixo dosienadoa
que fizermn
parto da comissão do nvaliação nos ostragos produzidos
pelo movimento revoluvioruirio
do 7 do Fevereiro último,
pela nI':lneira como so hOll\"('1'1l111 no dl
mp nh
da
mo: ma comissão, ondo dernonstmrnm
O maior z lo, cuidado o grande impitl'('ialitlatlll
num trub lho do suma
importância,
quo foi realizado
com um método e escrúpulo diguos do rnençt o psp cial:
Capim '8 dI infantari
.10 é. Lobato
.J oaquim ~rtlt us Preto Chagu .

'Tenente : ti

infuntaris,

Artunndo

Jorg

S, raiva o Jo. (~ onçal \'('5; do nrtilharin
'0 o Chcdus,
d cavalaria Júlio I: tOHIl

Emircio L ao _Inl'Ía

Lurno

'r

til Oli eir

Francí co P ido 1It" nharia

i. ira Pinto.

IImi.tério da r.uerra- f.a Dirér ãn Geral- P Rtp rtitAo
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Promovidos
a II. pirantcs
a oficial para o quadro auxilinr do
s rviços de cng(>nharia, nos termos do artigo 2.b <lo decreto n." 1:3:145, do 16 de Fevereiro
do
1027. alterado
pelo decreto n." 13:204, d 2 de Jfarço
último, o
oguintc
primeiros sargentos:
do regimento
sapadores
miri iros Frnucisco
Dia Cnrpinteiro;
do
r glmonto
tolearnfistus _Ianuel PI rolra Patrício o Artur L ai do • Iatos, e do batulhl o (13 pontonéiros
i\[a:lUel
de Oliveira Marques, continuando
os tr s primeiros nas
unidad : a qu \ pert nc m
roudo o último colocado na
;~. a companhia
ti \ trem automóvel,
.om dispêndio parn a
Fazenda nacion 1.

o

no

ioi lério da Guerra- f.& Direcçlo Geral-~. a Rpparliçlo

•• - Por determlo çlo do Govêrno da Repilbllci:
iai,tério ~a "erra - P hec~ao eml- 5,'IIIrparliç'ã.
1'\ iço d
fi mini tra ll.o militar,
00 coutr tivo 111 La
....a I ir: ('çij sOprai
110
O

cuvulnria

n. o 10, A!-

liol lério 4. turra - 3. a tire çlo Gel'll- 5. a IIrpartiçlo
l'P

tudo

d

o cnr

O

maior
do

Joaquim

st do mnior,

n.? 1, António AcÍl7,' I

Capit!
)[urqu

do

rv i

VaI nt .

O

do

P l'llçlo
I

t

do

1'01'

Mauu 1 !4'1·tmci rco
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Secçuo do cartugrafia

Tenente de infantaria,
António Macedo Leal.

do quadro

da arma,

Norb rto

Arquivo Histórioo Militar

Tenente do infantaria,
los Baptista Ripado.

do quadro

linislério da Glerrl- ~ a Di~

da. arma,

Luis Car-

Geral- ~ a Reparliç1.

Capitão do serviço de administração
militar, da 5. a
Repartição da 2. Direcção Geral do Ministério da Guerra,
David Vaz da Fonseca Aboim.
110

Estado maior genernl

Ajudante de campo do g uoral Artur Iven F rraz, o
tenente do r gimonto do cavalaria D.O 7 Eduardo Alb rto
do Abr u Brasiel.
4." r('glllo mílltar

Chef da 4. repurtição, o capitl o do infantaria, com
o curso do c tudo maior, Joaquim José Cardoso Fialho.
1L

Govôrno Mllltar de LI boa-Quartel

general

Capitão do regimento do cavuluria 11.° ,com
do e tudo maior, Angelo de Aguiar I' orreira.
Esoola Pré.tioà de Infant

O

cur o

ria

Tenont R do extinto butulhão do cnç dor 8 11.°
tónio do Matos Silva Freire
António Triudado.

Õ ~

n-

Quadro da arma de info.nto.ri

Tt1nnnt('·corollol
de infantnrl
da f>. a I l' rtiç O da
3. Direcção Oorul do Mini t 'I'io da Gil '1'1',
uilh rm
da 'ih lL Quintauilha.
apitlto (lo ro riurouto d, infantnriu
11.° 21 Ari tid ~
. Aprtgio da Silvn 1"01'1'( ira oimbru.
'I' n nt , do rogimonto d iufunt ria n.? 2 Jo " Ii 11·
rinhu da 'ihlL (I do batalho o de cidist
11.°:.. l<..t·l1 to
l' rreiru da Costa.
Do

I

AdIdo no quadro

, pib o, adido ao (1'111 Iro, do r' rim nto
n.? :~ Júlio '{, r (o[JI:nh
,p lo p dir.
'1' II 'lIt! , udid no til (iro, do r im nt
n.O 11 Patrlcio de .'OU a.

inf

1t

ri

iu

nt ri
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Regimento de infantaria n.· 9

Tenente de infantaria, adido no quadro, César Augusto
da Costa Campos.
1
Regimento de infanta.ria n.· 11
n.?

Capitão, adido ao quadro, do batalhão de caçadores
4 Luis Vila Verde, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.· 16

Alferes de infantaria,
rio Ribeiro.

adido ao quadro, Avelino Hilá-

Regimento de infà.ritarla n. o 19

'Tenente de infantaria,
gusto Meles, pelo pedir.

adido ao quadro, Ladislau Au-

Batalhão de caçadores n.· 3

Tenente de infantaria,
Cordeiro Salgueiro.

adido ao quadro, MarcellD.o

Batalhão de caçadores n.· 4

Capitão do regimento de infantaria n. ° 15,
merário, Joaquim Viegas Baptista, pelo pedir.
Batalhão de oaeadorea n.· 7

Tenente, adido ao quadro, do batalhão de caçadores
11.° 1 José Mar~a Pinto.
Batalhão de caçadores n.· 8

Comandante, o ténenté'cofonél Jo é Policarpo Dias.
Segundo comandante, o tenente- coronel João ~osé da
Piedade Guerreiro.
Ba.talhão de metralhadoras n.· 1

Alferp!I supranumerário : do regimento de infantaria
n, o 11 J orgo Alexandre Freire Garcia; do reginiénto de
infantaria n.? 15 João Rosado da Silva Rijo e do regimento de infantaria n.? 16 Rodrigo Oarlos Dordio Rosado de Figueiredo Pereira Botelho.
Batalhão de metralhadoras n.· 2

Tenont« miliciano do quadro especial, do regimento
de infantaria n. o 1!), Manu 1 Oasoiro Marques Alves,
pelo pedir.
Batalhão de ciolistas n.• 2

Segundo, comandante,

o capitão Rsúl TOrres Bap,tista..

OBDE1l00 U~Itorro
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ma d8 artilharia

Ohéfe da 2.~ Repartição; te snto-coronel de artilharia
Abel de Abreu Soto Maior.
Major de artilharia, no quadro da arma, João Pedro
Alves Júnior.
Quadro da

--'nrQ,

~e artilharia.

Tenente do regimento de artilharia ligeira n." 5 Alexandre Adelino F rnand .. de ousa.
Regimento de artilharia. ligeira :n•• 1

Capitão de artilharia, da 4. inspecção,
Corujeira de Carvalho, .
A

.

Emídio J ósé

Regimento de a\'tilha.l'if!, ligeira n.- 4

Tenente do quadro auxiliar dos lServl!;os d artilharia,
do regimento de artilhaQa ligeira n. o 3, Abilio Gonçalves Ga:q;ia, pelo pedir.
Regimento

de artilharia

ligelra'n.· e

Major do corpo do 05tll(10 maior, da 4.&Repartição da
3.- Direcção Geral do Ministério da Guerra, Jon~(>Dias
da Costa, vara 01:1 efeitos da allnea a) do artigo '11.41 do
decreto de 25 de Maio de lDll, modificado pela lei n."
'198, de 31 de .Agosto d J917, pelo pedir.
Regimento de artilharia

dO

costa. n.·

1

Comandante, o coronel segundo comandante, Óscar
Gibrão Garção.
Segundo ,{:<JtDspd.n-.o o ton nte-corpne! eh f~ da 2.n('partk~o da l)ir~çlto da flru a. de :milhJ.ll'in, José
Jorge Ferreira da Silva, pelo pedir.

Gl'\1110indepcaliente

de lLrtjlharià montada. n.· 14

Tenente de artilhariq~duArdo

Perardo Lapido Lçureiro.

GruPo de IlJ'tUha.ria. a caval,Q n.· 1
Teoopt~ do • fyiCO do n<lmi.nistrll~llo mjij.tnr, do batalhão
caçadore~ ».0 4-, II~rm(Jlfegildo ChavQ' oTlJiva.

ao

\

Grupo do a.rtilha.ria. a cavalo n.· 2

Alferes veterinário do extinto grupo de batarias de artilharia a cft.'\T'alo Tito L1vio elas N e os C()rd~iro o ii a.

2.' Série

731
1.' oompanhia de trem hipomóvel

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de a.rtilbari~
Agostinho Leonardo Rodrigues, pelo pedir.
Q.ul.drQ dQ.~rtna d~ ~ava.lal'ip.

Coronel do regimento de cavalaria n,? 3 João Rodrigues Ascensà , por motivo disciplinar.
Regtmento de oltovalarl"

!l.•

1

Tenente adido so quadro da arma Eduardo Mad.ureira
Proenoa, pelo pedir.
;Regi~ento 4e ()~valar1a

Capitão
mento de
A fores
ria n." 4,

11.••

6

médico J.Jliliciano, ljcenc'ado, dQ CXHntof~iobuzes do campanha, Ao.olfg d~ Lemos Vjana.
vQlarinário miliciano do r gimento de artilhaJúlio Go~lão.
Regimento de Qavalari& 11.•• 8

Capitão d eavalarla José d Sá. Pais do Amaral, adido,
em serviço no' rYUnistério dos Negócios Estrangeiros.
para os efeitos de que trata o artIgo 9.' do doer to
n.? 12:162, de 21 de Agosto de 19..6, pelo pedir.
Direcção da. arma de engenharia.

08.J>itão da. 3,' companhia do trem. automóvel José
tónio Miranda Coutinho, polo pedir.

An-

~gime.nto de $8:p .. 401'al5mineirpfI

Oapitão d engenharia, tia. Direcção do ser i90 de
propriedade
e obras militares do Gov rno militar da.
Madeira, Carlos Venceslau Frazão Sardinha, pelo pedir.
Regtlll llto da tele&" fistu

G pitão v terinário,
Xavier.

em disponíbilidada,

Tito Lívío

Batalhão da automobilistas

Capitão do QIl~eruw,ria, do quadro
César Antunes de lemqs.

a.· companh1l1. de

a

Ul'lIUt,

VorgOio

trem automóvel

Comandante, o capitão do re{;imento de tele~rafist,ag
Forllall~o Salos Lougares.
»u.oolo da Arma da ~8ronáutlóll.
Sub-director, interino, o tenente-coronel, comandante
do atinto 1.8 Grupo de e quadrilhas d Aviaçlo Re]Júbliea, António Jacinto l:IaSilva Brito Pai.
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Chefe da ~.a Repartição, o major, comandante da esquadrilha de aviação de treino e depósito, José Barbosa
dos Santos Leite.
GrupO de esquadrilhas de aviaoão .Repúblioa.»
1.0 gr-u po independente

do aviação de bombardeamento

Primeiro comandante, o tenente-coronel, comandante
do extinto 1.0 grupo de esquadrilhas de aviação República, António Jacinto da. Silvo. Brito Pais.
Segundo comandante, o capitão, segundo comandante
do extinto 1.0 grupo de esquadri.lhas de aviação República, Carlos Fernando da Cunha e Almeida.
Adjunto técnico, o capitão do extinto 1.0 grupo de
esquadrilhas de aviação República J01\0 Paulo Aragão.
Capitão do serviço de administração militar, adido ao
quadro da arma de aeronáutica, do extinto 1.0 grupo do
osquadrilhas de aviação Repúhlica, Henrique Rocha.
Capitão médico, adido ao quadro da arma de aeronáutica, do extinto 1.0 grupo de esquadrilhl\s de aviação
República, Aires de Mendonça Lencastre Pinto de Sousa
Coutinho de Montenegro.

I

E>;;g:uadl'ilhu. n.· 1

Comandante, o capitão do extinto 1.0 grupo de esquadrilhas de aviação República Joaquim Sérgio da Silva.
Pilõto, O tenente do extinto 1.0 grupo de esquadrilhas
de aviação República Frederico da Coneeição Costa.
Observador: o tenente do extinto 1.0 grupo de esquamilhas de aviação Repúbliea José Manuel de Mendonça.
E;;quadrilha

ri." ~

Comandante interino, o tenente do extinto LU grupo
de esquadrilhas de aviação RepiWUca Carlos Felner
Arantes Pedroso.
8ocçaO do meteor-olov Ia e biblioteca

. Tenente de infantaria, adido ao quadro da. arma de
aeronállticn., António Pires da Silva.
Secção de transmissões

e li~ acões

Capitão de cavalaria, adido ao quadro da arma de
aeronáutica, do extinto 1.0 grupo de esquad.rilhas de
aviação República, Eduardo César August() da Guerra
Quaresma.
r
Tenente de infantaria, adido ao quadro da. arma. de
aeronáutica, Abel Rodrigues Casaleiro.
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Parque

Director, o capitão de infantaria, adido ao quadro da
arma de aeronáutica, do extinto 1.0 grupo de esquadrilhas de aviação República, Alfredo Correia Nobre.
Director dos servlços técnicos, o alferes, graduado,
mecânico do extinto 1.0 grupo de esquadrilhas de avia~ão República, Manuel António de Gouveia.
Grupo de aviação de informação n.· 1

1

Primeiro comandante, o major, chefe da 2.3 Repartição da Direcção da arma de aeronáutica, José Manuel
Sarmento de Beires,
Segundo comandante, o capitão do extinto 1.0 grupo
de esquadrilhas de aviação República José Francisco
Antunes Cabrita.
.
Adjunto técnico, o tenente do extinto 1.0 grupo de esquadrilhas de aviação República Manuel Moreira Cardoso.
Tenente do serviço de administração militar, do extinto 1.0 grupo de esquadrilhas de aviação República,
Joaquim da Silva Neves.
Alferes do secretariado militar,' adido ao quadro da
arma de aeronáutica, do extinto 1.0 grupo de esquadrilhas de aviação República Bernardino da Silva Carvão.
I

Esquadrilha

n • 1

.' )

Comandante, o capitão do extinto ~.o grupo de esquadrilhas de avi~~
RepúQlica José Pereira Gomes Júnior.
Observador, o capitão do extinto 1.0 grupo de esquadrilhas de aviação República Francisco Aníbal Pinheiro de Sousa Larcher.
E8quadr\Jtla

n.· 2

Comandante, o capitão do extinto 1.0 grupo de esquadrilhas de avia~ão Repúl>lica Jorge de Vasconcelos de
Ávila.
Secção

foto-topogrAflca

Tenente de artilharia, adido ao quadro da arma de
aeronáutica, da esquadrilha de aviação de treino e depósito, José Pedro Perestrelo de Barros Moura Freire de
Meneses.
Secção

de meteorologia

e biblioteca

Tenente de cavalaria, adido ao quadro da arma de
aeronáutica, do extinto 1.0 grupo de esquadrilhas de
aviação Repúb{ica, Alvaro Beça de Aragão ..Ferreira.

'140
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Secção de tr-ansmtesões e ligações

Tenénte de infantaria, adido ao quadro da arma de
aeronálitica, do eXtinto 1.0 grupq de esqnadrllhas de
avin.çl1oRepúbl~ca,' Manuel Mrttiaé,JÚniol'.
Secção de munições e armamento-

Capitão de infantaria, adido ao quadro do. arma de
aeronáutica, da esquadrilha de aviação de treino e depósito, Filipe da Conceição Rodrigues.
- Sec9Êo\ode pr-ojector-es e Ilumínação

Tenente de cavalaria, adido ao quadro da arma de
seronãutíce, Carlos Horácio da Silva Pico.
Grupo independente de RviaQãode protecçâo e combate

Primeiro comandante, () major da esq1,J.adrilhade aviação de treino e de~ósito António de Sonsa Ma.ia.
Tenente do serviço de administração militar, adido ao
quadro da. nrma. de aeronáutica, da extinta esquadrilha
11.0 1 de caça, José Antunes dos Santos Neves.
EsquFldrilha

ti • t

Comandante, o cnpitllo, comàndatlte da extintn esquadrilha n." 1 de caça, j&r~e M~telo dê NApole!! Manuel.
Esquadrilha de aviaQão de treino e depósito

Comandante, o caPitão, píleto da mesma esquadrilha,
:AIitónio dê Olíveire Viegas.
Pílõto, o tenente, pílõto dd tnCtlll'Ilae9qtl8dl'ilh~, EduQrdo
Lõbo dos Santos Moreira.
Tené1tte mílícieno do quadt<1 espMial do serviço de
admmt8ttaçl1o mílítar, adleld AO qUádro ds arma de aeronáutica, Joaquim de Sousa Duarte Borrego:
Tenente do secretariado militar" adido ao quadro da
arma de aeronáutica,: chefe da. sec:ret~ria da. mesma eRquadrilha, António José M~rques Guimãritos.
Ba.talhão de aerosteiros

Primeiro comandâdte, o major da esqu,adrilha de aviação de treino e dapõalto Olítnpio Pires FCl'teirá Ohaves.
Segundo comandante, o capit!1Q, comandante dá extintu COb1pánbta de aeróstaç!to e obsórvação, JOsé Pedro
Pinheiro Corroia.
Oficial de tiro e armamento, o tenente de infantaria
J\ntónio de Balh e Meló. Tenei1té médico (ia 'elttinta comp:lnbilJ. d àerosto.ç1'to
de obElérváçttô AMlio dê Deus Pateiro. do 'Lago e Costa.

f
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Defeaa contr!l. aeronavee

Comandante interino, o tenente- coronel do regimento
de artilharia ligeira n. 05 Anaoleto Domíagues dos Santos.
Campo ínternacíonal

de aterra~em

Director, o capitão, pilôto da ~lIqnAdrilh& de a.viação
de treino e depósito, João Barata. Salgueh:o V alente.
1." InapeoQão de Jl.dminlstro.Qão militar

.Capitão do serviço da administração w.ilitar, em disponibilidade, Manuel Carmona Gonçalves, pelo pedir.
1," oompanhia. de administração

militar

Tenente miliciano do serviço de administração milit;l.l',
licenciado, da brigada n. o 2 de caminhos de ferro, Alltónio Augusto de Figueiredo e Vesconcelos,
Escola Central de Ofioiais

Tenente de infantaria,
Brandão Guedes Pinto.

em disponibilidade,

Rodrigo

Esoola Militar

Capitão de infantaria,
Henriques Carreira.

em disponibilidade,
.

Mànnel

Depósito disoiplinar

,

Tenente do quadro auxiliar doa serviços de artUh~ti.,
do grupo mixto independente de a.rtilhari~ montada n.o
14, António Eugénio da Silva Cll<rrajola, pele pedir.
7.' OÓllIpo.nhla 4.e rGfor.aadoa

Comandante,
o capit!o de infatitarlà, adido no qliadro,
Manuel J oaq uiin Magro.
9.°_

Ministérioda Guerra- P DirecçãoGeral- 2. a Iteparli~

m-

a) Declara-se que a data da abertura do ct,ll'SÓ dê
formação do 1.° grau (tenentes) da Escola Central de
Ofiêiais, que estava marcada pela. Ordem do E:rbéito
n. o 13, 2." sério, do corrente ano, para 17 do corrente,
é transferida para 31 também do corrente mês, devendo
os oficiais nomeados para frp,qúentar o referido curso
apresentar-se naquela Escolá até as 11 horas do dia 29.

74~

ORl>EM DO EXERCITO

N.o 15

2.' Série

b) Declara-se que o capitão de infantaria, com o curso
do estado maior, José Guimarães Físher deve ser consiàerado colocado no regimento de artilharia ligeira n. o 2
para os efeitos do artigo 19.0 do decreto de 25 de Maio
de 1911, modificado pela lei n." 798, de 31 de Agosto
de 1.917, e não para os efeitos da alínea a) do artigo 17.
do .citado decreto, como consta -dà Ordem do Exército
n." I3, 2.& série, de 10 de Setembro último.
0

c) Declara-se que chegaram à SlUI. altura para entrar
noà respectivos quadros os seguintes oficiais de infantaria:
.
Capitães: supranumerários, do batalhão de metralhadoras n.? 2, João Baptista Lourenço, do regimento de
infahtaria n.? 10, Mário Marrecas Ferreira Pimentel e do
regimento 'dé infantaria n,? 15, Henrique Martins Galvão,
Tenente, em' disponibilidade, na 2. II companhia de trem
automóvel, Álvaro Duarte da Silva Sanches.
·d). Declara-se que o major de infantaria João do Nascimento Machado, colocado na Ln inspecção de infantaria pela Ordem do Exército n.? 12, 2.n série, de 27 de
Agosto findo, pertencia à formação do depósito do exltin~o depósito q.Q batalhão de caçadores n. o 7, e não. ao
regimento de infantatia n,o 3.
I'

e) Declara-se que o capitão de infantaria, adido ao
quadro, adido, na guarda fiscal, Sérgio Augusto, promo~do pela Ordem do Exército n.? 13, 2.11 série, do corrente tino, conta a antíguidade, para' todos os efeitos,
desde 30 de Betehlbro de 1926.
f) Declara-se que os capitães da infantaria, supranuwerá.1"Í9s, Augusto Bernardo de Freitas Júnior, João
Nunes Sequeira. e Emílio Silva, de Andrade e Sousa
chegaram à sua altura para entrar no respectivo quadro.
g) Declara-se que o 'capitão de inrantaria, no quadro
de comissõ~s, Baltasar Simões Ferreira. em serviço no
Instituto Prqfissional rl9s Pupilos do Exército, daria entrada no respectivo quadro se não estivesse naquela [.
tuaçãq,
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António dos Santos Rasa, do regimento de infantaria
n.? 12, Sebastião José Fernandes, do regimento de infantaria n. o 15, Luís Vila Verde, do batalhão de caçadores n. ° 4, Dâmaso Baptista de Sousa, do batalhão de
ciclistas n, ° 2 e Sérgio Augusto, adido, na guarda fiscal,
promovidos pela Ordem do Exercito n." 13,2.:1 séríe., do
corrente ano, são considerados adidos ao quadro.
i) Declara-se que o capitão de infantaria, adido ao
quadro, Manuel Mendes, promovido pela Ordem do Exercito n." 14, 2.11.série, do corrente ano, o foi para o regimento de infantaria n.? 8, e não para o regimento de
infantaria n. ° 5, como consta da referida Ordem.
j) Declara-se que o tenente-coronel de infantaria, supranumerário, José Júlio de Almeida da Costa Pereira,
promovido pela Ordem do Exército n." 14. 2." série, do
corrente ano, conta a antiguidade desde 15 de Janeiro
do corrente ano, e não de 13 de Agosto, como consta da
referida Ordem.
k) Declara-se que continua na mesma situação o tenente miliciano de infantaria 'António Ferreira, adido
nos termos do § 2.° do artigo 4.° do decreto 11.° 12:162,
de 21 de Agosto de 1926, por ter sido requisitado para
desempenhar uma comissão de serviço dependente do
Ministério das Colónias, em Moçambique, nos termos do
decreto n.? 13:309, de 23 de Março do corrente ano.
l) Rectificada novamente se publica a relação dos tenentes do infantaria nomeados para freqüentar o curso
de informação do 1.0 grau da Escola Central de Oficiais, inserta na Ordem do Exército n.? 13, 2.'" série, do
corrente ano:
José Libãnio Chaves.
J osino da Costa.
Rogério Augusto.
Henrique Leal de Magalhães.
César Augusto da Costa Gomes.
Constantino da Costa Azevedo.
João Baptista Lombo.
César Autunes Basso.
António José da Silva.
Numa Pompilio Rosondo Correia.
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Jol!.o César Correia Mendes.

João José da Silva Duarte.
Joaquim Va.nez Rosado.
Manuel Ventura Lopes.
José de Macedo Júnior.
Amadeu Viegas do Olival.
André DIas da Silva.
José Ribeiro da Silva.
José Rodrigues Seta.
Amorim Henriques.
Albino Correia dê Oliveira Machado.
João Afonso Pereira Gago.
Albéríco Teixeira de Almeida, miliciano do quadro
especial.
José da Rosa.
Carlos de J flSUS Vilhena.
m) Declará-se que é nomeado para. freqüentar, no
'l.o período do próximo ano escolar, de 17 de Outubro
a 10 de Dezembro, o 4.0 grau do curso de Informuçãó
da Escola Central de Oficiais o coronel de artilharia
Alberto Oarloe das Neves e Castro, em substittírção do
coronel da mesma arma José Augusto dos Sant08 Lu-

cas.
'11) Declara-se que, pela nota."n.? 348.-A da. Repartiçlo
do Gabinete dêste Ministério de 16 de Julho do corrente'
ano foi colocado no quartel gflneral da 1.. região milital' o capitão de artilharia, com o curso do estado maior,
Joviano Lopes •
. CI) Declara-se que o capitão do quadro auxilier dos
servi')os de artilharia José de Sousa Ferreira, que pela
Ordem do Exército n. o 13, 2.4 série, de 10 de Setembro
último foi colocado no Grupo do especialistas, é adido
ao quadro e como tal não tom a. situação de disponibilidade como foi publicado.
p) Declara-se quo fica sem efeito a coloceção, no regimento de cavalaria n. o 7, do alferes do regimento de
cavalaria n.? 1, Diogo Rogério dos Reis 'I'omudo, inserta
na Ordem do Exército n.? 12, 2.11 série, de 27 de Agosto
último.
q) Declara-se que o coronel do cllvalaria Radl Vídal,
o major de cavalaria Vítor 'Manuel Peixoto da Uva e o
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capitão dll cavalaria Abílio Pais dó Ramos frram exonerados de chefes e de adjunto do serviço de recenseamento de animais e veículos nas extintas 6.·, 7,· e 4,a
divisões do exército, em virtude do determinado na alinea c) dtt deterrnínaeão 7. tJ da Ordem do E:rérctto n. o 18,
2.· sêrie, de 18 de Setembro do ano findo.
r) Declara-56 que desistiram de servir nas col6nias, nos
termos do decreto n. o 18:309, de 23 de Mar~o último,
no eorrentê ano, os tenentes, de infantaria, Franclsco
Fernandes Pereira da Costa, e do serviço de administraçft.omilítàr, Gat'lpnr Marques de Oliveira.
I

's) Declara-fie que por portaria do Ministério do Interior, publicada no Diana doGovêrno n." 201,2.& lérie,
de 8 de Setembro do corrente ano, foram louvados os
tenentes de infantaria Frederico Chedas e do quadro au:;cHiar dos serviços de artilharia Brás VieirA, respeetívamente, directores das polícias de informaçõe~ do POrto
é Lisboa, pela lealdade e zêlo com que têm desempenhado a comissão de serviço público que lhes foi COnfiada.

t) Declara-fie que 011 tenentes da aeronáutica Carlos
Marques Magalhães, Filipe Gomes Vieira, João de Sousa
Soares
Jorge de Figueiredo, colocados na Escola Militar de A"il\~llo pela Ordem do Exército n." 14, 2.' Seríe, de
de Setembro findo, foram como iastrutores de
observaçllo desde 11 de AfL'osto do corrente ano.

ao

u) Declara-se que o tenente da. aeronáutica José Avelino de Andrade, colocado M Escola Militar de Aviação
pela Ordem da Exército n.? 14, 2.· série, de 30 de Setembro findo, foi como Instrtítor de pilotagem desde 11
de Agosto do corrente ano.

v) Vónctmento que, nos termós dá lei n." 1:668, de
9 de Setembro de 1924, competo ao óficial de engehhariá em s~guldt1 tnencionado transferido para a situação dê reservá P la. Ordem do '1!:xército n. o 13, 2. A série,
do corrente ano:
Coronel Herculano .torft0 GalhardOl 427;$35, sendo:
pensno dó roserva, 818,SD2; 10i n, o 888, 311589; lei
n." 1:332 76654; do vencimento total silo polo Ministério das 80IónlàS,201184, pelo Ministório do C01l1ércio e
Comunicações, 52tH1 e pelo Ministério da Guerra,
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3541$40. Tem dois aumentos de 10 por cento sõbre o
sõldo o vence pelo quartel general do Govêrno Militar
de Lisboa.
x) Rectificados, se publicam novamente os vencimentos. a que tem direito desde 1 de Dezembro de 1926 o
oficial em seguida mencionado, na situação de reforma,
nos termos do despacho ministerial de 28 de Novembro
do mesmo ano, que manda aplicar as vantagens estabelecidas pelo § LOdo artigo 6.0 da lei n. o 888, de 18 de
Setembro de 1919:
Capitão chefe de música Félix António Pereira Guimarães, 264&07, sendo: pensão de reforma, 192r$50;
0,14 por cento, Mó8; lei n." 888, 19670; lei n." 1:332,
47,$29. Tem um aumento de 10 por cento sõbre o soldo.
y) 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 reforma, em seguida mencionados, em substítutção dos que lhos foram
arbitrados pela Ordem do Exército n,o 24, 2. série, do
mesmo ano:
Capitão Raúl do Sampaio Satúrío Pires, 61636.
Tenente J oão Duarte de Oliveira, 106~63.
fi

z) Relação dos candidatos a alunos do Colégio Militar,
para o ano lectivo de 1927-1928, classificados em conformidade com o decreto de ~4 de Abril de 1924 e portaria de 2 de Julho de 1926, com a indicação da preferência que a cada um aproveita:
ECec"t.lvoJiil

Exército
1.° grupo
António Mota Romano Ribeiro, filho do tenente Francisco Garcia. Ribeiro - preferência 2.&
Alberto M;nria Castelo Branco Vieira, filho do capitão
Manuel Joaquim Carvalho Vieira-preferência.
2.&

2.° grupo
António Manuel Vieira de Figueiredo Leite, filho do
tenente Reinaldo Ferreira Leite- preferência V"
Dâmaso José Mar ques, filho do major Dâmaso Augusto Marques-prefElrência
2.&
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José Luis de Mendonça Ramires, filho do capitão José
Joaquim Ramires-preferência
2.&
,
Manuel Vítor da Gama Brito, filho do major Claudíno
Ernesto da Silva Brito-preferência
2.&
José António da Mota Vasconcelos Beleza, filho do
capitão José Maria da Veiga Cabral Beleza dos Santos-preferência
2.&
.
Manuel de Araújo, filho do tenente Joaquim Maria
Ferreira Nunes - preferência 2.11.
António Maria dos Santos e Almeida, filho do capitão
António Maria da Cunha e Almeida-preferência
2.3José Homem Proença, filho do tenente José Henrique
Proença-e- preferência 2.3:Manuol António da Costa Botelho, filho do capitão
Alberto da Si! Vil. Botelho -- preferência 2. a
3.° grupo

Narciso António Ramos, filho do alferes João Narciso - preferência 3. a
Carlos Adriano Ferreira Nogueira Ferrão, filho do alferes Alvaro Ribeiro Nogueira I"errào'-pref('rência
4.&
F'lauzino da Conceição Martins Machado, filho do tenente João da Conceição Machado - preferência 3.&
Luís Vasco da Veiga Ferreira Pedras, filho do tenente
Joaquim Ferreira Pedras - preferência 4. a
Raúl de Andrade Lopes, filho do tenente João Baptista Lopes - preferências 5. a e 7. &
António MaMeI da Silva Martins, filho do tenente Manuel Augusto Martins - preferências 5.11 e 7. a
Viriato Monteiro Reinas, filho do tenente Abel dos
Santos Reines -c-preferêncías 5.a e 7.&
Carlos Alberto Fernandes Afonso, filho do tenente
Eduardo Augusto Afonso (condicional) - preferências
5.& e 7.&
João José da Silva Forreira, filho do tenente Alberto
na Cruz Severo Ferreira (condicional) - preferências 5. no,
7.& e 8.&
José António Vaz de Carvalho, filho do tenente Joaquim de San t'Ana Carvalho - preferências 5. a. e 7.&
Francisco Levi Vieira Afonso Cardoso Dias, filho do
tenente Pedro Augusto Afonso Cardoso Dias - preferências 5... e 7.&
José Gamboa Vaz, filho do tenente José Bernardo
Vaz - preferências 5. a e 7.3&

2.- S~ri.

'reófilQ Ferreira de Freitas Mour~, filho do tenente
Francisco de Freitas Mourq. - preferências
e 7 ta
Mário Hermíno dilo Mota, filho 40 capiti10 Óllca.r da
Silva Mota - preferõneias 3. a e 7.&
Eduardo Melo do OJiveirf.l, filho do c~piUtQ Anselmo
Monteiro de Oliveira - preferência. 3.a
Fernando Luis Jordão Tavares, filho do eapitã.o Romualdo Augusto Esteves Tavaros...,... preferência 4.&
Pedro de Seixas Gomes Antunes, filho do c pitão Pedro Ap.tuneil"..."proferênciaa O.ii e 7.1l.
Luís Jorge Campos da Costa Pereira, filho (lo ea.pitio
Luís Cfrlos do Almeida ds Costa Peeeíra ~ preferências 5.ae 7.a
Manuel António Mour$l.oVaz Osório, filho do capitão
Manuel António Vaz Osório J únlof.,.,... preferências 5. a,
7.& e 12.&
J osé Sequeira Marcelino, filho do capitão José Marcelino - preferências 5. a e 7. a
João Eduardo Varela, filho do cllpitilo Francisco Silvestre Varela - preferências 5. a, 7. a 6 8••
Luis Nuno F rreita dOI! SaJ;l,tQltde MngalPles Correia, filho do capitão Artur Armando de lIAgnlhãei

b."

Correia

0"...-

praferêncíns

Ó. ~

e 7. a-

nntO

Luís Filipo Lopes Orav iro do Sousa \J Faro,
do
capitão Luis Filipa Cruveiro da S~U6a. e Faro r- proforências 5.11 e 7,&
,
Má.rio Alves da Silva Malhou Zuniga, filho do ca.pitilo
Abel Malhou Z uniga - preforênclaa 5.41, 7.11 o 12."
António Adelino da Silveira. Oorréia do AIDloidu Delduque da Costa, filho do capitão Adelíno Delduque da.
Costa ~ preferências 5.1} o 7.:J.
Afonso Henrique V.alentim da. Gama Braga. da Sá.
Teixeira, filho do tenente-coronel Afoneo Henrique Botelho do Sá. Teixeirn .......
preferências 5.1\ o 7,PJ osé Rodrigues de Oliveira, filho do tenente-coronel
David da ConceiCJ~oOliveira.
prefer nei ii 5.i1 e 6.11
40° grupo

Manuel Pereira. Pimenta de Üastro, filho do alfere$
VQ.scoPereira Pimenta de Castro-« preferência 4.Ale.xandro Gomes Ferreira, filho ;do tenente Oésar
Augusto Possolo Bemfeíto - preferências 5.' e 7.•
Gilberto Vicente Gonçalves Abra.ntes, filho do tenente
Joaquim Abrantes - preferências 5. a 1'[,4
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João Pedro d Almada Saldanha. Quadros GOllveia,
filho do capitão Pedro Andrade Piçarra 6 Gouveia -ee- preferência 3. a
Rui César de Chaby Lara, filho do capitão Francisco
Alberto dos Santos Lara - preferências 5. a; 7.- e 8. a
Eduardo J 08é Franco Ferreira, filho do capitão Car10& Alberto Saraiva dos Santos Ferreira-preferências
5.- e 7.
João Humberto Lopes de Meneses Ferreira, filho do
capitão João Guilherme
de Meneses Ferreira-preferências 5.& e 'l ,"
Feruundo Ferr ira V alença, filho do CApit,o Luís
Gonçalves Valonç~ (condicionul) ~ prefçrências
5.11 e 7. a
Francisco MUlluel Moreira, filho do capitão Francisco
de Faria Lagoa - preferências 5. a e 7.:lo
João José Henriques d Av('lar, filho 'do major Joaquim Severino Machado 40 Avolar - proferêHcia:l 5.a
e 7.a
Vergílio José de Melo Carvalhal, filho do major 01'lindo José de Carvalho ~pref('f()ncias 5." e 7. a
José Manuo! Ji'raucisCQ Maria Galhardo Zilh!iQ, filho
do major Joí Q José Soares Zilhão-pr('feréncill~ 5,· a 7.
António Joaquim Campos do Carvalho, filho do major
António Baptista do Carvalho - pref rêneias IV e 7.1'
Edgar Octávio Morato do Cpmpo.ll e SOIl 'a, filho do
major Valeriano António do Campos e SOUSfl, - preferências 5. e 7.&
..Fernando Augusto de Resende Sobral Cid,.filho do
tenente-coronel Augusto de Matos Sobral Cid-preferências 6. a e 7. a
Octávio Fornande
Dias, filho do coronel Octávio
Frederico Dias - preferências 5.1J. e 7, a
:Manuel Sá Nogueira de Gusmão, filho do coronel Manuel de Almeida Campo» de Gusm11o-preferência
õ.a
e 7."
Artar Vieira, filho do coronel Alfr do Vioira._ prafor elas õ.a
.a
Carlos Coutinho de Azambuja Martins, filho do coronel Eduardo Augut!to AZ&mbujll.Mat'tin .,.....,prOferoneiae
õ." e
t).o tp'upt) (mllieianos}
11

11

11

s»

José João Aguas de Mendon~a Vila Lõbés, filho do
tenente José ErnJlio do Mon.don~a.Vila Lõbôa-e-preferência 5':'
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Manuel Luís Rebêlo Gomes, :filho do alferes Manuel
Silvério Gomes.
Classe de marinha
1.° grupo

Manuel Firmino Pacheco, :filho do guarda-marinha
José Firmino Pacheco - preferência 2."
3.° grupo

Rui de Sequeira Manso Gomes Palma Gervis de Atouguia Ferreira Pinto Basto, filho do primeiro tenente Manuel
Gervis de Atonguin. Ferreira Pinto Basto - preferência 2.
Carlos Mariano Algeus Aires, filho do primeiro tenente Carlos Aires - preferência 3.
11

•

11

4.° grupo

Diogo Souto da Costa Pereira, filho do primeiro tenente Rodrigo Carlos da Costa Pereira (condicional)preferências 3.a e 5.ao
José Medeiros Novais, filho do capitão de fragata
José Novais de Carvalho Soarés do Medeiros ~preferências 5.a ti 6.a
Porcionistas civis
6.° grupo

Alberto Ferreira Marques Portulez, :filho de Alberto
Henrique Portulez (condicional).
Manuel Bagulho de Sant' Ana Marques, filho de Manuel Lopes de Sant'Ana Marques (condicional).
Manllel Maria Rodrigues de Melo Travassos Valdõs,
:filho de Albano Bordalo Pinheiro 'I'ravassos Vuldõs.
Rogério Mário Oroz Craveiro Lopes, :filho de Joaquim
Craveiro Lopes.
António Fuschini Serra, :filho de Vítor Serra.
Francisco Jorge Baía Rodrigues dos Santos, filho do
José Jorge Rodrigues dos Santos.
Francisco Romeiros da Veiga Malta. filho do Simão Luís
da V oig a Multa.
Alexandre Augusto Barata GaIvão, filho do João Alexandre Lopes Galvão,
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Sllplen1:es

Exército
3,· grupo

JOSÓ ;\Ia,ril1 Guedes Dias dos Santos Nobre, filho do
alferes Jos6 Dias dos Santos Nobre -preferências
5,a
e 7':'
Ramiro Baptista,
filho <lo alferes Olímpio Baptistacondicionalpreferência
5. a
António Alberto
Homem Freixo o Cunha da Costa
Cabrul, filho do alferes Alberto IIomom Pinto da Costa
Cabral-; preferência
7, a
Fernando Ruela Cáridido de Vasconcelos,
filho do alferes :\Iúrio da Costa Vasconcelos - preferência
7. a
Domingos
José .T ouquim do Assunção Sequeira Soabra, filho do alferes José dos Santos Seabra=-c preferência 7.a
J cão Ferreira Morgado, filho do alferes Manuel .Josó
Forreiru - preferência
7, fi
Pedro Gonçalves
Cabral, filho do alferos Bernardino
Gonçalves,
Francisco
de Sousa. filho do tenente Fraucisco Raimundo Rodrigues ~('rràopreferências
D.a, 7.' e 8.a
Ernesto Proença
Saraiva.
filho do tenente Ismael do
Jesus da Gama Saraiva - preferências
5. fi, 7.:1 e 8. a
I )scar
Augusto
Guerreiro
Correia,
filho do tenente
José Augusto Corroia - proforêncía 5. a
Josó Manuel dos Reis, filho do tenente José Man 1101
dos Reis - preferência
7."
José :\Iari:l Henrique da Silva, filho do t mente Alvaro
Henrique da Silva~
preferência 7."
Fernando
Júlio do Leite Antas, filho do tenente Alfredo de Castro Antas - preferência
7.11.
:Mário Dionísio do Assi , filho do tenente Eurico llogério Monteiro - preferência
í.n
Rafael lfário Valente Nunes do Carvulho, filho do tenente Francisco
António Nunes do Carvalho - preferência 7.:1
Alvaro, Augusto Pereira Figueiredo
Cardoso, filho do
tenente Alvaro (la. Fonseca Figueiredo Cardoso -proferência 7. II.
Rogério Teixeira
do Nascimento Alvos, filho do toll0nto José do ~TasciJlltnto Alvos -preferências
7."

e 10.:1
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Orlando Augusto Miranda Basso, filho do tenente César Esteves Bassopreferências
7.0. e lo.a
Abel Coneia
da Cruz, filho do tenente Adriano da
Cruz - preferências
7. tJ. e 12. tJ.
Ricardo
Hipólito Brandernbury
Machado do Oliveira
Pinto, filho do tenente Hipólito João de Oliveira Pintopreferên cia 7. a
Custódio A ugnsto Cerqueira Moreiriuhas,
filho do tenente Francisco Sequeira Moreirinhas - preferências
7. a

e 12.n
José Manuel Castanha,
filho do tenente Humberto
do
Nascimento
Custanhapreferências
7. a e 12. a
António Lopes Sõco Paula Santos,
filho do tenente
António Rodrigues Paula Santos - preferência
'l :"
Jorge Inglês Gaucbo Pereira
de Carvalho,
filho do
tenente Jorge Pereira de Carvalho - preferência
7. a
António Abel de Sousa Moniz, 'filho do tenente IIenrique Ernesto Teixeira Moniz - preferência
7. a
Selso Vidal Trindade,
filho do tenente Alexandre
Pereira Trindade - preferência
7. a
.alvaro da €losta Martins, filho do touonte António da
Costa Martins - preferências
7.:\ e 8.:l
•
Vivalvo Eurico Modesto da Rosa, filho do tenente António da Rosa Júnior - preferência
7.a
fB'rbo Vargas do Matos, filho do tenente Fernando
Vargas - preferências
7. li o 8. a
Luís Manuel de Olivoira Antunes,
filho do tenente
Manuel Luís Antunes - preferência
7.3
J oão Folgado Blasco, filho do tenente J oão Maurício
BI
o':_ preferência
7.11
José Gonçalves
Tavares
Branco,
filho do tenente
Francisco
:Maria Branco - proferõncias
7.1i e 8. a
António Lino, filho do tenente António Lino Ferreira (condicional) - preferências
7. n o 8.3
Armando
do Campos, filho do tenente Manuel Sogismundo de Campos.
3.° grupo (capitães)
Rui Ferreira Molarinho Carmo, filho do capitão Francisco Ferreira do Carmo - preferências
5. a e 7. a.
José Manuel Pombeiro Gomos Pereira, filho do capitão António Raúl da l\fata Gomos Pereirapreferências ó.n, 7.:\ e 10.:\
. Carlos Alberto Mirnvant Tavares o Almeida, filho do

2. Série

ORDEM DO ~RC'J:TO

R.o 15

753

capitão Carlos Fernando
da Cunha o Almeida - preferências 5. a e 7.3Amândio
Augusto
Trancoso,
filho do capitão J 0[10
Baptista Trancoso-·preferências
5.11., 7/1. o 8.11.
Tulo Ostílio Dias de Oliveira, filho do capitão Isidoro
Branco de Oliveira (condicionnl) - preferência
5.3Pedro Mira Godinho, filho do capitão Manuel Augusto
de r lira Godinho - .preferência 7. a
Francisco
Maria de Lemos Lobato de Faria, filho do
eapitão Sortório Sebo. tião Lobato de Fari:l. - preferência 7.;1
Rui Mnnnel do Sodré Pereira
Uonçllo Soaros, filho
do capitão Eugénio Augusto Correia Monçâo Soarespreferência ·7.JI.
J~duardo Sarmento
da Cunha Viana, filho do capitão
Júlio ~láTio da Cunha Vinna-preferência
7.11.
António dos Santos Pereira, filho do capitão António
Pereira - preferência
7. n
Carlos Fernando
Lacerda
Benigno,
filho do capitão
António ~1:J.ria - preferência
:7. a
José de Assunção
Oliveira Rodrigues,
filho do capitão António Ulpiano Rodrigues-c- preferência
7.11.
Rui de Gusmão Noguoiru, filho do capitão 1\1ário Nogueira - preferências
7. a O 8.11
José l\liguel da l\lota Situas de Brito Xavier, filho do
capitão Baltasar
Moreira de Brito Xnvier - preferências 7.a e 8.11.
Autónio Albino Prado Duvens, filho do capitão António Albino Duvons - preferência
7. a
Ernesto
Alfredo Fernnndes
Maltês, filho do capitão
Ernes to António Ribeiro ~Ialtôs - preferência
7.11
Luís Guilherme
Mendonça de Albuquerque,
filho do
capitão Eduardo de Albuquerque-.preferências
7.a e 8.·
Luciano lfanllel àlassano Santos, filho do capitão Teodoro Vorgílio da Silva Santos - preferência
7. a
Carlos Jacinto Raposo de Azevedo Carvalho, filho do
capitão Carlos de Azevedo Carvalho - preferência
7. a
Fernando
Augusto Barreto de Oliveira, filho do capitão António do Oliveira - preferência
7.a
Júlio Quintola Ferreira,
filho do capitão José Ferreira - preferência
7. a
Januário
António ~lorais Sequeira,
filho do capitão
João António Sequeirapreferências
7. a e 8. a
Artur Henrique Nunes da Silva, filho do capitão Jorge
Henrique ~ unes da Si! va - - preferência 7. a
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António Tomé Pires Carrombo. filho do capitão António Tomé - preferências 7. a e 8. a
Manuel Eduardo da Cunha Santiago Nogueira, filho
do capitão Eurico Eduardo Rodrigues Nogueira - preferência 7.a
José Luís da Silva Leitão, filho do capitão Carlos Alberto Rei Leitão - preferência 7.11
Eduardo Augusto de Abreu Nunes, filho do capitão
Eduardo Augusto Tavares Nunes - preferência 7. a
José Pedroso Ourado, filho do capitão José Curado.
António Eliseu Salter de Sousa Cid Castro Pereira
Lopes, filho do capitão Augusto Alexandre de Castro
Pereira Lopes.
Manuel Bernardo da Costa de Sousa Macedo, filho do
major Luís da Costa de Sousa Macedo - preferência 5.11
Alberto Pena Monteiro, filho do tenente coronel Alberto dos Santos Monteiro - preferência 6. a
José João Franco Ribeiro, filho do major João Francisco Ribeiro --- preferência 7.11
Rui do Sousa Camboses, filho do maj 01' Mário Cambeses.
4.· grupo

Fernando Leal Robles, filho do tenente Roberto Ribeiro Robles - preferências 5. a e 7. a
Joaquim Perostrelo Resendo, filho do tenente :\Ianuel
Pinto Resende - prefereneia 5.'t
João António do Magalhães Coutinho Mota, filho do
tenente G ustuvo da Silva Mota - preferência 'l ,"
Raúl Augusto Paixão Ribeiro, filho de tenente Raúl
Mendes Ribeiro - preferências 7. II e 8.11
Antero António Trindade da Velha, filho do tenente
João António da Velha-preferoncia
6.a
Ernesto da Conceição Pereira da Cruz Pinto, filho do
slfercs António de Sousa Pinto.
João da Costa Freitas, filho do tenente Mário Nogueira de Freitas.
Alcínio António dos Santos, filho do tenente Américo
dos Santos.
Aníbal Leal Correia, filho do tenente Numa Pompílio
Resendo Correia.
Eduardo da Silva Fernandes Afonso, filho do tenente
Eduardo Augusto Afonso.
Rui Armindo Vintém Fernandes, filho do tenente José
Joaquim Fernandes,
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António Loopoldino Tavares Ribeiro da Silva, filho do
capitão António Luís Ribeiro da Silva-preferência
7.1>.
António Marin Pontes de Abreu e Vasconcelos,
filho
do capitão António Maria' Ribeiro de Abreu e Vasconcelos - preferência
7.11
Raúl Francisco
Páscoa, filho do capitão João Francisco Páscoapreferência
7. II
Aurélio Gomes Seara,
filho do capitão J oão de Almeida Seara - preferência
7. a
Vasco .António Martins
Rodrigues,
filho do capitão
Vasco da Gama Rodrigues - preferência
7.11
José Ferreira Braga do Pina Cabral, filho do capitão
J osé de Pina Cabralpreferência
7."
Álvaro Nuno de Serpa. Rosa, filho do capitão Armando
José de Serpa Rosa - preferência 7/J.
José Salomão Levi Martinsyfilho
do capitão Torcato
Eduardo Martins - preferência
7."
Amadeu Baptista Ferro, filho do capitão Joaquim Viegas Baptista - preferência
VI.
Cel so Onofre Salgueiro da Silva, filho do capitão Francisco Salgueiro da Silnl- proíerôucia 7.a
José Augusto Henrique Monteiro Tôrres Pinto Soares, filho do capitão Frederico Martins Pinto Soares.
Acácio de LPIllOS Castelo Branco, filho do capitão Acácio da Gama Bandeira Castelo Branco.
Eduardo
Rodrigues }Iano, filho do capitão César Augnsto Mano.
Femando
'\Vhouso Basso Marques,
filho do capitão
Jaime Basso ::\Iarquo"
Alberto "Maurício do Carv alho ..T eto, filho do ca pitão
Joaquim Maria Neto.
António Maria Borné
Almeida Belo, filho do capitão .:\bnt1l' I do Almeida 13<>10.
J aímo Barreto
Pereira
dos Reis - filho do capitão
Jaime Pereira dos Reis,
Lúcio Martins de Araújo,
filho do capitão Loizik da
Fonsoca Araújo,
J oaq uim Augusto de Ascensão Filipe, filho do tenente-coronel Gonçalo ::\lonteiro Filipe - preferência
G.a
Nuno ~laria do Assunção da Câmara 'I'õrro do Vale,
filho do major Eugénio 'I'orre
do Vale-preferC'ncia
7.1>.
José ::\la.tm! Gonçalves Escrivauis,
filho do major José
liurcos
EscrivHuis - preferência
7.'~
António Jácome da Silva Ramos, filho do major António Gomes da Silva Rumos - pt-eferOncia T,"
,

ue
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Armando Guilherme Qneiroga Valentim Carvalhal, filho
do major Armando
Pereira Üarvalhal
preferência 7<. a
Jolio Alfredo Fernandes
de Moura, filho do major João
Luis de Moura - preferência
7. n
Henrique de Antas l\faia, filho do major António de
Sousa l\Iaia - preferência
7. a
Luís do Abreu Falcão Mona, filho do majon Fernando
Falcão Pacheco Mona
preferência
7. a
Mário Augusto
Bobone do Amaral,
filho do major
Ricardo Moreira do Amaral.
Luís Vítor de A breu e 1\1el0, filho do major José Casimiro Vieira do Abreu.
.
Artur Mesquita, filho do coronel Artur Pereira de Mosquita-preferência
5.a
Carlos Ayala Vieira da Rocha, filho do coronel Jaime
.Augusto Vieira da Rocha - preferência
7. a
Eurico Augusto
da Silva Guardado,
filho do coronel
Fernando
A ugusto da Silva. Guardado -jjreforência
7. li
J aime A zovcdo Redondo, fi lho do coronel J ai mo Julião
do Andrade
de Azevedo Rodando - preferência 7. a
António Alexandre
Vieira da Silva de Carvalho Campos, filho do coronel António Maria do Figueiredo
Campos - preferência
7. a
Alesundro Augusto Barata Galvão, filho do coronel
João Alexandre
Lopes Galvão - preferência
7. a
Vítor Celestino Ferreira Rognla, filho do coronel José
Celestino Hegala.
Manuel Ferreiru
Neto Valente, filho do coronel Joaquim Maria Valente.
Manuel Carlos Gomes da Costa Massano do Amorim,
filho do general Pedro Francisco Maesano do Amorim,
c

-

5.° grupo (milicianos)

António do Magulhncs Coutinho Mota, filho do
O ustavo da Rilva Mota - profcrência
7. a
Raúl Augusto Paixão Ribeiro, filho do tenente Raúl
Mendes Ribeiro - preferências
T," e 8. a
Aurélio Gomes Soara, filho do capitão Jo, o de Al·
meida Searapreferência
T,"
José Ferreira
Draga elo Pina Cabrul, filho do capitão
José de Pina Oahralpreferência 7.8
Alvaro Nuno do Serpa Rosa, filho do capitão Armando
José do Serpa Rosft-pref(,)r(lncia
7.11.
pelso Onofre Salgueiro da Silva, filho do capitão l/runcisco Salgueiro da Silva.
João
tenente

'2 .• Série
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Classe de marinha
Eduardo José Belo Correia Pereira, filho do capitão-tenonte J oão António Correia Pereira--proferêncins
5.II e 6.11
Fausto do Magalhães Pinto Ribeiro, filho do primeiro
tenente Artur de Magalhães Finto Ribeiro - preferências

5.& o

t»

Pedro

J 056 de Castro

primeiro tenente Pedro
ferências 5. a e 6. a
Jos6

Augusto

Lopes

Waddington

Petors,

filho do

Augusto de Castro 1>otors.- prede Sousa,

filho do segundo

te-

nento Francisco Estêvão de Sonsa - preferência 5.11
José Carlos Vasconcelos e Sá, filho do capitão de mar
e guerra Alexandre
Josó Botelho de Vasconcelos o SApreferência
6. a
Manuel Gustavo da Veiga Frade, filho do capitão-tanento Raúl N unes Frade - preferência
6. a.
JOJ'ge da Graça Boncvidcs Pinheiro, filho do primeiro
tenente Narciso da Rocha Pinhoiro-proferência
6.,1
Fernando
do Freitas Teixeira Dinis, filho do primeiro
tenente Fernando
Fábio Teixeira Dinis - preferência 6.·
António Fuschini Serra, filho do primeiro tenente Vítor Sorra-preferência
G,a
Ferdinando
Marcelino Figueira,
filho do primeiro tonento José Carlos Figueira.
Alborto Manuel Henriques
Pereira Basto, filho do pri.
moiro tenente Carlos de Almeida Pereira Basto.
Domingos Branco o Brito, filho do capitão-tenente
Domingos António Calado do Brnnco e Brito,

Porcionistas civis
6.· grupo
José Valério da Silva, filho de José Valério da Silva,
.Iaimc da Rosa Garrido Pulmn Mira, filho rio .Jnim
António 1'al1O a Mil'a.
António Lopes Ribeiro. filho do José Lopes Ribeiro .
João 'roles da Silva, filho de António Teles da Silva.
Vicente AI .andro Silva Carneiro PAramos, filho de
Augusto Pára mos ,
Fernando J osé da Sil ,OH, tu tclndo por .J oão Dias d â Sil va.
AnH~rico Cotrim Cândido Meados, filho de JOí'Ó Lourenço Cândido Mendes .
João Luís do Alm idu .I. oronha Botelho Fnlcão, filho
(lo João Luís Botelho Fnlcão ..
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Manuel Vidal de Almeida Lima, filho do Eduardo de
Almeida Silva de Lima.
Pedro Manuel ele Oliveira. Reis, filho de Gabriel Ramires dos Reis.
.
Emílio Gabriel Charneca Fernandes, filho de Raúl dos
Santos de Moura Fernandes.
J osó Figueiredo Mendes Barata, filho do Munuol Men·
dos Barata do Alto.
Francisco António da Silva, filho de )Ianuel Jesuíno
da Silva.
Fausto de Magalhães Pinto Ribeiro, filho de Artur de
Mllgalh1tes Pinto Ribeiro.
Joaquim José Picão Abreu, filho do Manuel Vicente de
Abreu.
António do 1\1atos Morais, filho do António dos Santos
Morais.
J03.0 José Cabral Soares do Albergaria,
filho de João
Cabral Soares de Albergaria.
José Carlos Ferreira Pedroso, filho de Guilherme Artur Pedroso.
Vasco Francisco Mondes de Sousa, filho de José Sim. o
Xavier de Sousa.
Fausto Natal 'I'rindado Figueiredo,
filho do César SimÔ8S Freire
do Figueiredo.
Eduardo Ferreira
'}'aVa1'08 COrto Real e Coutinho, filho de Eduardo de Albuquerque
tie Quadros Côrte Real.
Mário 'I'ierno Bagulho, filho de António Podre da Silveira Bagulho.
José Alberto Simões da Cruz Ferreira, filho de Manuel
da Cruz Forreira.
Alcino António dos Santos, filho do Américo dos Santos.
António Maria Burnay de Almeida Bolo, filho do Manuel do Almeida Bolo.
J aimo Barreto Pereira dos Reis, filho do Jai mo Pereira
dos Reis.
Manuel Carlos Gomes da Costa Massano do Amorim,
:filho de Pedro Francisco
Massnuo do Amorim.

10. o a)

Costa
creto

lillj~lério da Guerra - I.a Direcção Ger.d - 2. a Rtpartiça~

Declare-se
quo o coronel do artilharia
Adriano tia
Macedo foi nomeado Ministro do Interior
por dodo corrent
ano, tendo
D.O 13:070, de 25 do Janeiro
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sido exonerado.
a seu pedido, por decreto n." 14:147,
de :!13de Ago 'to último, o exercido o referido cargo com
zélo , inteligência o acondrudo patriotismo,

b) Declara-se que o capitão de infantaria, adido no
~fini!o1tério das Pinanças,
Henrique Augusto 6 nutorizado
a usar o nome de Henrique
Augusto de Lacerda,
devendo os seus registos de matrículn ser escriturados
com
o 1'0 crido nome.
c) Declura-so que fica sem efeito a colocação, DO regimonto de artiluuria
ligrira n.? 1, do tenente de artilharia Múrio José da Silva Truvassos
Arnedo,
insorta na
Ordem do Exército n.? 12, 2.3 série, devendo ser considerado no quadro da arma.
d) Declara-se que chegou à sua altura para entrar no
respectivo
quadro o coronel do artilharia
José Pedro
Soares.
e) D clarn-so ([11(\, por parecer do Conselho Superior
do Promoções, o capitão suprnuumerúrio
(ln urina do cavnlaria José Marin Brnu.lão de Brito deve manter o seu
pOsto c 801' inscrito, ~em número do ordem, à esquerda
de todo!' os cupitães Jil sua arma dl' origem, utó que lhe
P .rtonça o poste do capitão nn mencionada
arma, em
que então ocuparú o seu lugar na escala de acesso, à
semelhança
dos oficiais que outrora (antes (la vigência
do decreto do 14 do J' ovombro elo 1U(1) eram promovido aos posto'
imediatos pam o ultramar e quo depois
l'ogrcss::tssrIU à motrópole
an tes de lho pertellCOI', no
c.6r('ito
nwtropolitullo,
o pOsto a quo tiuham sido promovido. para o nlt[·umnr.

f J)(elara-~o qUI' é teIlcnte m(dico, (' nuo tcof'nto módic'o graduado, o oficial médico Pedro da R(\C'h::t Santo ,
::t. qllP!U Sl' rl'f<'I'l' a dC('i<lrnç!lo t) do n.O 8.° da Ordem
do E,l'ército n.O 14, 2." ,éri0, do cOl'l'enw ano.
g) Dcclara-se
qlle o capitão chefe do música Joito
Lopefl, roJ.o('a(lo no quadro pela Ordem do Exéi'cíto
n.O 14, 2.3 :::óric, de 30 de Sctrmoro
do COJTouto ano,
pertencia ao . tinto rl'gimonto de infanturia u.O 1G li D, o
ao bata]}}: o de cicli:stas a.O 2.
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li) Roctífioando a relação dos tenentes de artilharia
quo devem freqüentar
o 1.0 grau do curso de informacão d« Escola Central de Oficiai!'! que tom início em 31
do corrente mês: declara-se quo silo nomeados para freqüentar o mesmo curso os tenentes de artilharia Luis
Manuel (la Coata, Leão do Sncramonto Monteiro e FranciRCO da Rocha Ferreira Júnior-, cm substitmção dos tenentes Pedro Filipe Adeodnto Brion o Francisco Maria
Moudos l,fol'cil'tt quo dcsistirnm do freqüentar
o referido
curso e Carlos Marques
de l\lngalhãos
quo passou à
aeronáutica
militar.
i) Doclnra-se
que deve SOl' considerada
como publicada na Ordem do Exél'cíto n." 14, 2.:' série, do corrente
ano, a colocação, no grupo independente
de artilharia
montada
n.? 14. do tenente do artilharia
Eduardo Berardo Lapido Loureiro.

j) Declnra-se quo a relação dos tonoutos de cavalaria
que devem freqüentar o 1.0 grau do curso de informação
da Escola Central do Oficiais, publicada
nn Ordem do
Exército n." 13, 2." série, do corrente ano, 6 substituída
pela. oguintc :
Franei co l\farb tia Silva.
António Vieira.
Mário Guimarãos

Pala .

.J orgo tlll I:'l.l.ri'll\Iaehado
.T ofio Baptista Lopes.
Alfredo

do Castro

ViPÍm Sampaio .

Ântas.

k) Declaru-se qlW é nomeado para freqüentar
o 1.0
grau do curso do ínformnção da l~scola Central
rle Oficiais, que tem o SOI1 inicio em 31 do COITC'UÍ'O mõs, o tonento miliciano do pioneiros .Justino José Forrcirn.
I) 1)0('1:1I':\'so que
alferes médico miliciano, 011110 teneuto médico miliciano, o oficial Lnurin do da Conceição
Faria, colocado na 1. companhiu d saúdo pela Ordem
do Exército D.O 2, 2.1\ ,,('rie. do corrente ano.
ó

fi

m) Declarn-so

que

('lil

17 !lo corrento

mês doixou do

prestar sen-iço no ArCJlIiyo llistól'ico l\1ilitar o capitão
roformado
:r úlio Cé.sar Augusto G omr>s.
n) D!'('luro-so qu(>, no!' torlJ1o. do artigo 1[)5.<>do 1'(1gulamrJ1to pro\"i ório do Ins1itutú l'ron sionol do' Pllpilos do Exército,
mandado pôr em (~.·ecuçíto por !\lltOl'i-
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zação ministerial
(nota n.? 5:643, urgentíssima,
da 2.a
Repnrtição
da 1. a Direcção
Gorai da Secreturiu
da
Guerra, do 8 do corrente), o júri que há-do apr(>()jar os
documentos dos candidatns aos luguros vagos do profossoros ordinários das seguintes cadeiras : 2_" (fíaicn geral
e industrial),
9.3 (desenho
técnico) (' 10.a (topogrnfia,
estradas,
obras do arte, correntes, caminhos de ferro e
túneis) dos cursos da 2. ao sucção, cujo prazo elos concursos anunciados no Diario elo Govêrno D.O 18T), 2.a séni«,
do 20 do .Agosto último, terminou cm 18 do Setembro
findo: pelas quinze horas, e acguidamonto
proceder. ao
apuramento
respectivo,
fica composto pelos profussorns
ordinários
efectivos,
soguidamnntc
indicados, presentes
no Instituto :
Presidente

:

António Mm-ia de Freitas Soares,
do o stado maior, director do Instituto.
r ognis

coronel

do corpo

:

J -6 Joaquim Ramos,
o .tado maior, professor

tenente-coronel
do doson ho do

do
CII1'SO

do
prepara-

COI'pO

tório para o onsino comercinl o industrial o curso olomentar do comércio,
Aníbal Cé: ar Vuldõs de P ssos o Sousa, tenontn-corouol do corpo de estado maior, professor dn Ifl." cadoira.
•
Jaimo Eduardo dos Santos raiva, tenente coronel de
engenharia,
professor (la 1.~ cadeira.
Jaimp .Au~nsto Pinto Gnrcia. tenente-coronel
da infantaria, professor de mntomática c aritmótica comercial
do curso proparntório
pnr:l o ensino comercial e industrial
curso ('J(·lU mtar .\' r-omércio.
Alherto Davirl Hrnnquiuho, t nento coronel do sCl',iço
do a(lrllil1i~tl'a!'l'io militar, ]'1'q1'I'!'801' <la ü. a cadeira.
Cu tódio Jo <', Uibc'l'o, t IlOl1to-('oronol 1'('formado, p1'Ofosso1' de grogrnJia. do cur. o preparatório
pnra o rusino

o

oillprcial

(I

illdustrjal

o

CWl'SO

eh

11)(1111.11'

de comércio.

)I/trio da Rih·(,jra Ou "1'1\1 lt'rpire 'l'eTlLudo, major d'e
artilhal'Ía, prof(l~sor d,1 : . fi cad 'irn.
Carlos dos Santos ~',l1i\'idad!', major do cln>alal'ia, prof(ls or do curo o oficinal.
II nril]uo L i'lo do" .'nntos
Iachado, mnjor do <'u..renlIaria, professor d, 1 .11 cadeira.
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Fernando
Galvão Jacomc de Castro, major de pugenharia, professor da 12." cadeira.
Eduardo
Evangelista
do Carvalhal,
major de engenharia, professor da 14.a cadeira.
Fernando
de Castro Gonçalves,
major de infantaria,
professor do curso oficinal.
Mário Artur de 1\Iendon~a Azevedo Coutinho, major
de infantaria,
professor de língua francesa do curso preparatório
para o ensino comercial e industrial
o curso
elementar de comércio.
Francisco
Nunes Claro, major de infantaria,
profesSOl' do desenho do curso preparatório
para o ensino comercial e industrial
e curso elementar de comércio.
Edgar Augusto
Cardoso,
major do serviço de administração militar, professor da 4." cadeira.
José da Silva Miguéis, capitão-tenente
da armada,
professor da 20. a cadeira.
Fernando
de Simas Xavier de Basto, major de iufantaria, professor do curso oficinal.
Baltasar
Simões Ferreira, capitão de infantaria, pro- •
fossor do seiõncias flsico-químicas
do curso preparatório
para o ensino comercial e industrial e curso elomon-ar
de comércio.
José da Cruz Viegas, capitão do infantaria,
professor
de trabalhos
manuais do curso preparatório
para o ensino comercial
e industrial o curso elementar do comércio.
Viriato da Fonseca Rodrigues,
capitão do infantaria.
professor
de educação física do curso preparatório
para
o ensino comercial e industrial e curso elementar
de comércio.
Ó:;car Neto do Freitas, capitão di' artilharia, professor
de língua inglesa do curso preparatório
para o ensino
comercial e industrial c curso elementar do comércio'
Henrique Gomes da Silva, capitão de engenharia, professor da 13.". cadeira.
Jaime Alberto Valadas
Lopes Fornnudes,
capitão de
engenharia,
professor da 11. a cadeira.
Munucl Marques Abrantes Júnior,
capitão do serviço
de administração
militar, professor da 6. a cadeira.
J osé de Oliveira Morais, capitão capelão,
professor
do curso oficinal.
Joaquim
Bernardo Pinto da Silva, capitão capelão,
professor
da 17. n cadeira.
J 011.0 Lopes Soares, cu pitão capelão, professor de his-

ORDEM DO EXERCITO

N.o 15

763

tória do curso preparatório
para o ensino comercial
e
industrial
e curso elementar de comércio.
Joaquim da Costa Brás, tenente chefe de música, professor de música c canto coral.
'Casimiro Vitória Chamiço, capitão capelão, professor
da 8. a cadeira, secretário do conselho.
Afonso da Silv~i. Contreiras,
capitão de infantaria.
secretário do Instituto.
o) Vencimentos
que DOS termos da lei n.? 1:668, do 9
de Setembro
de 1924, competem aos oficiais de infantaria em seguida mencionados,
transferídos para a situação de reserva:

'"

Pela Ordem do Exército

n. ° 11, 2. a série, do corrente

ano:
Capitão António de Oliveira Ramos, 174631, sendo:
pensão de reserva,
134;SOD; 0,14 por conto, 33652; lei
n." 888, 6;.\70; do voncimonto
total 1R6~ são pelo Ministério das Colónias, sendo Moçambique
fi última
colónia em que serviu, e 38;531 pelo Ministério da G ucrra,
Pela Ordem do Exército
ano:

n,?

13, 2." série, do corrente

Coronel António :'traria do Couto Zagalo, 365;), sendo:
pensão do reserva, 289·,08;
0,14 por cento, 10tSll;
lei n." 888,2%91;
lei n ," 1:332, 33,sDO; do vencimento
total 28~32 silo pelo Mínistórío das Colónias, sendo Macau tl última colónia em que serviu, e 33Ga68 pelo Ministório da. Guerra.
'rem dois aumentos de 10 por conto
sõbre o sôldo,
Capitão Caetano Alberto do Carmo Azevedo, 208802,
soudo : pensão de reserva, 162650; 0,14 por cento, 2Gi\61 ;
lei n.? 888, 18691; do ycucimento total 10GtS05 são pelo
::\1inisté>rio das Colónias, sendo Angola a última colónia
em que> serviu, C' 101:507 pelo :\linistério da Guurra. Tom
um aumento de 10 por cento sobre o soldo.
Pela Ordem do Exército
auo:

n.? 1·1, 2.a série, do corrente

'I'enente- coronel Joaq tlim 1\faria da Costa Monteiro,
567601, sendo: pensão de reserva, 2706; 0,14 por cento,
71658; lei n.?
3H15;
lei n.? 1:aa2, 101tS28; do
vencimento
total 2776G8 são pelo Ministério das Colónias, sendo Timor a última colónia em que serviu,

sss,
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16l,t5íl8 pelo Ministério
das Finl.m<:ttt; o 127,-535 pelo :\lida Guerra. Tum dois aumentos de 10 por cento
sobro o soldo.

nistério

Pela

presente

Ordem do E;rél'cito:

Capitão José Matans, 283;558, sendo: pensão do reserva, 192~[)0; 0,14 por cento, H),$13; lei n, o 88R, 21.516;
lei n.? 1:332, 501579; do vencimento totul96:>74 silo pelo
Ministério das Colónias, sendo Angola a última colónia
om que serviu, 6,ô91 pelo :\1inistório do Interior e 1791593
pelo Ministério da Guerra. Telll um aumento do 10 por
cento sObre o sOldo.
Capitão António Freire do Matos Mergulhão,
2731)07,
sendo: pensão de reserva, 182650; 0,14 por cento, 34,$23;
lei n.? 888, 2U67; lei n.? 1:332, 34~67; do vencimento
total 126t5 são pelo Ministério das Colónias, sendo Angola a última colónia cm que serviu, e 147,$07 pelo llinistérío lb Guerra. Tom um aumento do 10 por cento
sobro o sôldo.
p) ~enciment08
que, nos termos da lei 11.° 1:668, do
9 de Setembro
de 1924, competem aos oficiais em seguida mencionados,
transferidos
para a situação de reforma:
Pela presento

Ordem do Eeérctto;

Coronel de enguuharia João Toixoirn da Sil \"1.1., 38ôt516r
sendo: pensão de roforma 1306649, loi n.? 888, 30,564;
lei n." 1::332, 49J03;
do vencimento
total são 277f)24
pelo Ministério
do Comércio o Comunicações
(I 108 "92
pelo illinistério da Guerra. 'I'om dois aumentos de 10 por
cento sõbre o soldo e recebo os seus vencimentos
pelo
quartel general da U' Região 1lilitar.
'I'cnoute do quadro auxiliar do serviço de saúde Custódio Fcrrol ra Lopes,
10ô,;í85. Tom um aumento
de
10 por cento sôbre o soldo.

q) Vencimento

quo, nos termos do artigo 14:.0 do decreto do 25 de Maio de 1911, compete ao oficial de infantarin om seguida mencionado,
transferido
para a situação do reserva pela presento Ordem do Exército:
Capitão Vorgllio Vicente da Silva, 137;>50. Tem um
aumento de 10 por conto sobre o soldo.

•
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1') Vencimonto que nos termos do urtigo u. 4. o do deereto de 25 de l-In.io de 1911 compete ao oficial do infantaria
em seguido. mencionado,
trunsferido para 11 situação de reforma:
Pela Ordem elo Exército
rente ano:

lI.O

14, 2." série,

do cor-

'I' mente Carlos Ascens o, 1:35;:. íl'om um aumento
10 por cento sobre o ::;010.0.

do

1»
Rcctificndos
se publicam os vencimentos
11m', nos
termos da lei n ," 1:668, do 9 de Setembro (lo 1924, comp tom no oficial em soguida mencionado, transferido pura
a situação de reserva pela Orden: do Etcército 11.0 il2,
~ •.a série, do corrente
ano:

npitão António Joaquim Ferreira
Pomba,
319642,
sendo : punsão d l'N1Cf\TU, 19.2650; 0,14 por cento, 48,51.2;
loi n.? 888, 24,50G, e lei n." 1:332,54674;
do vencimento
total 225b94 são pelo ~jinistério das Colónias, sendo a
.mdia a. última província onde serviu, o 9:3aJ8 pelo M:inistério da Guerra.
Tom um aumento do 10 por cento sôbro o soldo.

Ll.,

0_
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a) Declara-se
quo por decreto de 4 do corrente mês,
inserto no Diário do Govérno n.? 230, 2.11 série, de 12
também do corrente mês, foi concedido indulto ou eomutaç] o do pena. aos seguintes
réus condenados pelos tribunais militares:
Alberto Rivere, solteiro, soldado, natural da comarca
de Lisboa, condenado pelo crime de insubordinação,
por
sentença
do 24 de Julho de 1919, no tribunal militar
territorial
do POrto, na pona de 3 anos e 1 dia de 111'Osídio militar ou, na altornativu,
om igual tempo de deportação
militar,
e ainda, em qualquer
dos casos, na
aces óría do B anos de deportação militur=-=pcrdoado
o
resto da pena que lhe falta cumprir.
Albino Martins, ou só Albino, solteiro, ex-soldudo, nutunal da eomarca de Celorieo de Basto, condenado pelo
crime de furto, por ontença de 8 de Março do J.923, no
tribunal
militar territorial
de Vizou o acórdão de 12 de

_
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Abril do mesmo ano no Supremo Tribunal Militar, na
pena de 7 anos de prisão maior celular ou, em alternativa, na de 10 anos e meio de degrôdo em possessão
de 2. a classe - expiada a pena.
Américo
Ferreira,
solteiro,
ex-soldado,
natural
da
comarca de S. Pedro do Sul, condenado pelo crime do
abuso de confiançu, por sentença
de 10 de Março de
1925, no tribunal
militar territorial
de Vizou, na pena
de 4 anos de prisão maior celular ou, em alternativa,
na de 6 anos de dogrédo, em possessão de 1.11 classoexpiada a pena.
António Joaquim Mendes, solteiro, soldado, natural da
comarca de Lisboa, condenado polos crimes de ofensas
corporais
a superior
e furto, por sentença
de 20 do
Março de 192:3, no 2.° tribunal militar territorial de Lisboa e acórdão do Supremo Tribunal Militar do 4 Ido Maio
do mesmo ano, na pena de 4 anos do presídio militar
com a acessória de 3 anos do deportação militar ou. em
alternativa,
cm 7 anos (lo deportação militarexpiada
a pena.
Arnaldo Mota, solteiro, ex-oficial do exército, natural
da comarca da Covilhã, condenado pelos crimes do intldolidade no serviço militar e falsificação, no tribunal militar territorial
de Vizeu, por sentença de 28 do N ovembro do 1926 o acórdão do Supremo Tribunal Militar do
23 de Dezembro
do mesmo ano, nu pena do 4 anos de
prisão maior celular, seguidos de 8 do d egrêdo, ou, em
ulteruativa,
na do 15 anos de degredo, cm possessão d.'
L" classe - perdoado 1 ano de prisão maior celular.
Elísio José Barbosa, solteiro, soldado, natural da coo
marca do Porto, condenado
pelo crime de infidelidade,
por sentença
de 9 do Maio de 1922, no tribunal militar
territorial
do Porto, e acórdão do Supremo Tribunal )'lilitar, de 13 de Julho do mesmo ano, na pena de 3 ano"
e 4 meses de presidio militar ou, em alternativa,
em igual
tempo de deportação
militar, o ainda, em qualquer dos
casos, na acessória do 3 anos de deportação militar - perdoado um ano de pona.
Félix dos Anjos, solteiro, ex-soldado, natural da comarca de Miranda do Douro, condenado pelo crime de
homicídio voluntário,
por sentença de 12 do Janeiro do
1922, do tribunal militar territorial
do Porto, e acórdão
de 30 de Março do mesmo ano do Supremo Tribunal
11ilitar, na pona de () anos de prisão maior celular, seguida de degredo por 10, ou, em alternativa,
na pena
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de 20 anos de degrêdo em possessão de La classeperdoados cinco anos da pena de degrêdo.
João Lopes Diogo, solteiro, ex-segundo sargento do
exército, natural da comarca de Abrantes, condenado
pelos crimes de abuso de confiança, deserção e dano no
1.0 tribunal militar territorial de Lisboa, por sentença
de 5 de Março de 1923, e acórdão do Supremo Tribunal Militar de 5 de Abril do mesmo ano, na pena de 4
anos de prisão maior celular ou, em alternativa, na de
6 anos de degrêdo, em possessão de La classe - perdoado um ano de degrêdo.
João Lourenço da Conceição, casado, ex-segundo sargento do exército, natural da comarca de Mértola, condenado pelo crime de furto, no 1.0 tribunal militar territorial de Lisboa. por sentença de 16 de Junho de 1924,
e acórdão de Supremo Tribunal Militar, de 17 de Julho
do mesmo ano, na pena de 2 anos e 6 meses do prisão
maior celular ou, em alternativa, na de 3 anos e 9 meses de degrêdo, em possesão de La classe - expiada a
pena.
José António, casado, ex-soldado, natural da comarca
de Tomar, condenado pelo crime de homicidio voluntário, no 2.0 Tribunal Militar Territorial de Lisboa, por
sentença de 29 de Maio de 1923, e acórdão do Supremo
Tribunal Militar de 2 de Agosto do mesmo ano, na pena
de 6 anos de prisão maior celular, seguida de 10 de degrêdo, ou, em alternativa, de 20 anos de degredo em
possessão de La classe - perdoada metade da pena de
degrêdo complementar.
José Pires de Almeida, solteiro, soldado, natural da
comarca de Vila Verde, condenado pelo crime de deserção, no Tribunal Militar Territorial do Põrto, por sentença de 18 de Janeiro de 1924, na pena de 6 anos de
deportação militar - perdoados 2 anos de deportação mi.

litar.
Luis Luciano Benido, solteiro, soldado, natural da.
comarca de Arganil, condenado pelo crime de deserção, .
no Tribunal Militar Territorial de Viseu, por sentença
de 28 de Fevereiro de 1925, na pena de 3 anos de deportação militar-perdoado
o resto da pena.
Raúl Morais Franco, solteiro, ex-segundo sargento,
natural da comarca de Lisboa, condenado pelos crimes
de furto e deserção, por sentença de 8 de Janeiro de 1923.
no 1.0 Tribunal Militar Territorial de Lisboa, e acórdão
de 1 de Março do mesmo ano do Supremo Tribunal Mi-
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litar, na pena de 6 anos de prisão maior celular, seguida
de 8 anos de degrado ou, em alternativa, na de 18 anos
de degrêdo, em possessão de La classe-perdoado
o
resto da pena de prisão maior celular e 2 anos de degrêdo.
b) Declara-se que por portaria do Ministério da Marinha, inserta no Diário do Govêrno n," 260, 2.& série,
de 4 de Novembro de 1925, foi condecorado pelo Instituto de Socorros a Náufragos, com a medalha de cobre
de Filantropia e Caridade, o segundo sargento n.? 58-E
do depósito de praças do regimento de infantaria n. ° 22,
João Baptista Ramalho.

c) Declara-se que o segundo sargento António de
Sousa, a quem foi concedida pela Ordem do Exército
n. o 13, 2. a série, do corrente ano, a medalha de prata
da classe de comportamento exemplar, pertence ao batalhão de ciclistas n. o 2, onde tem o n,o 10-E da formação do comando, e não ao regimento de infantaria
n." 16, como consta daquela Ordem.
d) Declara-se que fica sem efeito a concessão da modalha de prata da classe de comportamento exemplar
constante da Ordem do Exército n. o 14, 2. a série, do
corrente ano, ao tenente-coronel do regimento de infantaria n.? 18, António Joaquim de Almeida Valente, por
se reconhecer não ser esta a medalha para que foi proposto.

e) Condecorados 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.O18

Capitão António Augusto de Carva~ho.
Regimento de oavalaria n.· 7

Tenente-coronel
Costa.

Arnaldo Martins Afonso Chichorro da

Guarda naoional republioana

Major de infantaria Luís José da Mota.
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Medalha de prata.
Arquivo Histórioo Militar

Tenente de infantaria José Maria Ribeiro da Silva.

lioistério da Gnerra-

a.a Direcção Geral-

5.& Bepartiç10

Capitão de cavalaria Manuel Venâncio Deslandes.
Regimento de infantaria n.· 15

Segundo sargento n. o 72-E, Romeu Alves Teixeira.
Regimento de infantaria n.O6

Segundo sargento músico de 3. a classe n,o 68-E, António Duarte de Oliveira.
Regimento de infantaria n.O8

Segundo sargento
tos.

n." 345-E, António de Freitas San.

Regimento de infantaria n.· 9

Segundo sargento n. o 913, Mário de Assunção Proença.
Regimento de infantarla

n.O10

Tenente Guilherme Augusto.
Regimento de infantaria

n.· 16

Segundo sargento miliciano n.? 28-E, António Daniel
Simões.
Regimento de infantaria

n.· 17

Segundo sargento n. o 23 da companhia de depósito,
Leandro Baptista.
Regimento de infantaria n.· 18

Capitão miliciano Celestino Soares Carneiro.
Regimento de infantaria n.· 21

Tenente Lícnrgo António de Pina.
Batalhão de eaçadores n.· 2

Segundo sargento n." 64-E, José dos Santos.
Batalhão de metralhadoras n.O 2

Segundos sargentos n. o 3I-E, José Bernardes Marta,
en." 49-E, José Luis Dinis.
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Regimento de telegrafistas

Capitão de engenharia Artur Quintino Rogado.

.

' a.~oompanhia de saúde

Primeiro sargento n." l3-E, António Afonso da Silva.
3." companhia de saúde

Segundo sargento n." 56, Oustódio Rodrigues.
Guarda naoional republioana

Segundo cabo n.? 33/4:998 da 4.a companhia do batalhão n.? 2, António Fernandes.
Instituto Profissional dos Pupilos do Exéroito

Capitão de artilharia Óscar da Silva Pereira Dias .

•

Medalha de .cobre
Regimento de infantaria n.· 20

Segundo sargento artífice coronheiro n.? 46-E, José
'Pereira dos Santos Júnior.
Batalhão de metralhadoras n.O2

Segundo sargento n. ° 90-E, David António.

Rolação dos alunos da Escola. Militar premiados no ano lectivo
de t9S6-1927
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li) Declara-so quP, nos termos do artigo 13.° do decreto n." 12:704, de 25 de Outubro de 1926, com as
rectificações do decreto n. ° 13:657, de 25 de Maio de
1927, inserto na Ordem do Exército n, ° 6, 1." série, de
15 de Junho do mesmo ano, e para efeito do respectivo
provimento, se faz público que, pelo Conselho de Instrução da Escola Militar, foi declarado vago o lugar de nrofessor da 8.· cadeira -Armas
portáteis, metralhadoras
e engenhos de acompanhamento, tiro - devendo os candidatos aos referidos lugares satisfazer às condições
proscritas no artigo 2.° e seu § único do regulamento
para o provimento dos lugares do magistério da referida
Escola, aprovado por decreto n.? 13:761, -de 13 de Junho do corrente ano. (Diário do Govêrno n.? 121, 1.&
série! de 13 de Junho.
Os candidatos devem apresentar na secretaria da referida Escola, até ás 11) horas do dia 15 de Dozombro
do corrente ano, as suas declarações, feitas cm papel
selado e dirigidas ao comandante da Escola, instruídas
com o s documentos a que se refere o artigo 3.0 e seu
§ único do citado regulamento.

13.0 -lIini~lério

da Guerra- 3.a Direcção Geral - 8.a Beparliçá6

Declara-se que as colocações do tenente- coronel do
corpo do estado maior Joaquim dos Santos Corroia e do
capitão do serviço do estado maior Manuel Francisco
Marques Valente, respectivamente, na 5.a ('I 'l," Reparti.
ções da 3. ~ Direcção Geral do Ministério da Guerra,
constantes da presente Ordem do Exército, devem SOl'
consideradas, pam todos os efeitos, como tendo sido
publicadas na Ordem do Exército. n." 14, 2.1\ série, de
30 de Setembro último.
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Ministério da Guerra - Conselho de Recursos
Êditos de trinta dias

Pelo Conselho de Recnrsos 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 Augusto Mendes Ribeiro, alferes do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia, recorre por se julgar ilegalmente preterido em
antiguidade. Os recorridos, bem como seus representantes legais, têm vista do processo na Secretaria do mesmo
Conselho.
Recorridos:
Tenentes do mesmo serviço: Francisco de Freitas
Moura, Henrique Tavares do Almeida, Artur Gonçalves
da Silva, Manuel Pimentel, António Lopes Farinha,
José Luis Ferraz, Possidónio Lopes Coelho, Alfredo
José Correia Martins, Vicente da Silva Soares, Au~usto
Rodrigues de Sousa, Adriano Teixeira Correia, Domingos Felizardo da Cruz, Eduardo Pereira Coutinho, José
Paiva de Almeida, Alfredo Evangelista, Vergílio da
Costa Rosa, João Pereira, José dos Santos, António
Marques, José Fernandes, João Ferreira do Rosário,
José Pimontel Rolim Júnior, Manuel António da Silva
Ferreira, Josó Antunes Mendes e José de Mendonça
Rita.
Alferes do mesmo serviço: Gilberto Maria de Carvalho,
João Moniz de Sá Borges, Valentim da Rocha, Hermenegildo Augusto dos Santos, Mauricio António de Freitas, António Francisco, Manuel de Matos, José Ramalho, António Augusto da Silva, Narciso da Silva Bastos,
José Gonçalves Garcia Júnior, Joaquim Moreno da
Cunha, Manuel Marques, José António da Conceição,
José Cardoso Machado, Artnr José Fernandes, José
Consciência, António Luís, António de Sousa Brites.

Pelo Conselho de Recursos correm 6ditos de trinta
dias, a contar da data da presente Ordem, citando Os
ofioíáis abaixo designados para, na qualidade de recor-
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ridos que são, apresentarem, querendo, contestação num
processo que no mesmo pende e em que António Augusto da Silva, alferes, com a patonte de tenente, do
quadro auxiliar dos serviços de artilharia, recorre por
se considerar ilegalmente preterido em antiguidade. Os
recorridos, bem como seus representantes legais, têm
vista do processo na Secretaria do mesmo Conselho.
Recorridos:
'I'enentes do mesmo serviço: Francisco do Freitas
Moura, Henrique Tavares de Almeida, Artur Gonçalves
da Silva, Manuel Pimontel, António Lopes Farinha,
José Luis Ferraz, Possidónío
Lopes Coelho, Alfredo
José Correia Martins, Vicente da Silva Soares, Augusto
Rodrigues de Sousa, Adriano Tei-xeira Correia, Domingos Felizardo da Cruz, Eduardo Pereira Coutinho, José
Paiva do Almeida, Alfredo Evangelista, Vergilio da
Costa Rosa, João Pereira, José dos Santos, António
Marques, José Fernandes, João Ferreira do Rosário,
José Pimentel Rolim Júnior, António Joaquim Correia,
Manuel António da Silva Ferreira, José Antunos Mendos e José de Mendonça Rita.
Alferes do mesmo serviço : Hermenegildo Augusto dos
Santos, Maurício António de Freitas, Manuel de Matos
o Josó Ramalho.

Obit;uál."lo
1927

.Ianeiro 1G-:Uajor, na situação de reserva, João Lopes de Azevedo.
Julho 24-.\lferes milicíauo de artilharia Roberto Cabral.
Agosto 2-'l'enente
de infantaria Carlos de Sousa de Melo
e Abreu.
Setembro l4-Capitão,
na situação de reserva, António Nunes
Varão.
»
21-Coronel, na situação de reserva, João Carlos Brandeiro de Figueiredo.
l>
21- Alferes reformado, Manuel José de Bettencourt.
»
23- Capitão, lia situaçâo de reserva, José da Trindade
Leitão Júnior.
»
24- Tenente, na situação de reserva, Artur de Almeida
Carvalho.
Outubro 12 - Major, na situação de reserva, Alfredo Artur de
~agalhães.
»
13 -Capitão reformado, José Maria de Oarralho.
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Rec"tific~ções
Na Ordem do Exército n.· 13, 2." série, do corrente ano, p. 658,
1. 26, onde se lê: «Depósito Central de Fardamentos», deve ler-se:
«Oficinas Gerais de Fardamento
e Calçado».
Na Ordem do Exército n.v 14, 2.' série, do corrente ano, P: 695,
1. 30, onde se lê: «Rodrigo Carlos Dórdio de F'igueiredo Pereira
Botelho», deve ler-se: «Rodrigo Carlos Dórdio Rosado de Figueiredo Pereira Botelho» ; p. 703, 1. 5, onde se lê: "António José 'feixeira Saavedra», deve Iêr-se : «José António Saavedra».

Abilio Augusto Valdês de Paeeos ~ SOU8~.
Está conforme.

o Ajndante

General,

N.O 16
MINiSTERIO

DA GUERRA

19 DE NOVEMBRO DE 1927

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(2.& Série)
Publica-se ao exército o seguinte:

1.° -Deerelo
linislério ~a Guma - f. a Direcção Geral- I. a Reparh~áQ
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro do
19:?6. sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem
decretar
que, nos termos
da lei n.? 1:817, de 12 de
Agosto de 1925, o decreto n. ° 13:872, do 1 do Julho do
corrente
ano, se pague o subsídio mensal
de GtS a
D. Leopoldina
Corroia Gonçalves
o sous filhos Elídia
Corroia Gonçalves, Alzira Correia Gonçalves o António
Correia Gonçalves,
viúva e órfãos do tenente de infantaria Manuel Gonçalves,
e a D. Sofia Adelaide Soares
de Brito E .crivanis, viúva do major, reformado, Manuel
José de Sousa Escrivnuis.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido o faça
executar.
Paços do Govêrno ,da República, 12 de Novembro de 1927.- A_TTÓ.TIO OSCAR DE Fl~AGOSO CARMO~A -

2.°_

Abilio Au.fusto Valdês de Passos e Sousa.

Por decretos da 22 do mês findo:
lioisltrio da Gaerr.l- t.~ Direcção Gml-

%,II

Rrparli~1ío

Denegado provimento
ao recurso interposto perante O
Conselho
de Recursos
pelo major de engenharia José
Inácio Castelo Branco, nos termos do artigo 34.° do 1'0-
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de 12 do Agosto

V Série
do cor-

Rejeitado
o recurso interposto
perante o Conselho de
Recursos
pelo tonente do quadro auxiliar dos serviços
de engenharia
Emídio José, por ter sido apresentado
fora do prazo legal.
Quadro da arma de cavala.ria
Capitão Manuel Alves Ferreira
o tenente João José
Bettencourt
Teles de Meneses, ambos adidos ao quadro,
que, do regresso do Ministério das Colónias, se apresentaram cm 15 e 13 do corrento mês.
Escola Prátioa de Cava.laria.
Tonente veterinário,
adido, Tomé Dario da Ponte, que,
do regresso do Ministério do Interior,
se apresentou em
30 de Setembro do corrente ano.
Adidos
Capitão do regimento
de artilharia ligeira n. o 3 FranCiRCO José Honriques
Cortõs, tenente do batalhão de Madores n,o 2 :\{aouel Abrunhosa
do Matos e alferes do
Çpgimento do infantaria
n.? 1, adido ao quadro, Rui
rJos6
da Silva Loureiro,
por terem sido requisitados
para desempenhar
uma comissão de serviço dependente
do Ministério
das Colónias,
nos termos
do decreto
n.? 13:309, do 23 de Março do corrente ano.
Disponibilidade
Capitães
do infantariu,
adidos, _;_Ianucl Antônio V az
Osório Júnior,
Luís Emílio Ramires e Lucíuio Gonçalves Presa e o tenente do infantaria,
adido, Paulino José
Dores,
quo se apresentaram
le rogrcsso : o primeiro o
último do l!inistório
das Colónias em 17, e os restantes
do Ministério
do Interior,
da guarda nacional republicana, em 16 do corrento mõs,
Supranum6rá1'10
'I'onento do infantaria,
adido, José Cândido do Campos Penedo, quo do regresso do Ministério do Interior,
da guarda nacional republicana,
50 apresentou
om 6 do
corrente mês.
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Reserva.
Capitão do quadro auxiliar dos serviços do artilharia
Alberto
Soares, nos termos do n,o :3 do § 2.0 do artigo
o
tiO. do decreto n.? 12:017, do 2 de Agosto de 1926.

3. o - Por decretos de 29 do mês findo:
lIiaistrri. da Gllma -

ta Diretçáo Geral- P Repartição

Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo G.o do decreto n." 5:570, do 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n." 1:030, de 28 de Agosto de 1Ü:W,
nos oficiais do artilharia em soguidn mencionados,
por
terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial necessúrio para o primeiro aumento de 10 por cento
sõbre o sOldo:
Capitão
do regimento
de artilharia
do costa n, o 1
Ricardo Ualhou Dur o, desde 20 de ~Iaio do 1926.
Tenentes : do regimento
do artilharia
ligeira n. o 4
Carlos .1\ ugusto Nunes, do regimento
do artilharia
ligeira n." {) Mário da Conceição Almeida, do regimento
de artilharia
de costa n." 1 Manuel Martins de Oliveira,
do grupo independente
ele artilharia pesada n. o 2 Nuno
Alvares Guedes Vaz e Soléuio Gualter Calheíros,
e da
Escola
Prática
de Artilharia
J ono António Peixoto
Bourbon Fragoso, todos desde 30 de Junho do corrente
ano, o miliciano do quadro especial,
tio regimento de
artilharin
de costa n. ° 1 António de Matos Ribeiro,
desde 2 do Julho do mesmo UDO.
N ula o de nenhum efeito a parto dos decretos do 8 e
15 do Setembro do corrente ano, insertos na Ordem do
Ji);xéru'to H.O 15, 2.a série, que pussaram à. eituação do
-disponibilidade
o tencnt
do infantaria,
no quadro do
comissões Rodrigo' Brandão Guedes Pinto,
Regimento de infantaria. n,s 21
Capitão eh fo de música, suprnnumcrário,
hefo de música José ilIaria Cordeiro.

o tenente

Regimento de oav Iar íu n.« 8
Tenente,
adido ao q undro, ~\ ngus to Luí:3 ~T eves Mural, pelo pedir, que oiu 23 do corrente mês se aprosen-
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do Interior por ter deixado
nacional republicana.

Qua.dro da. arma de engenharia.
Tenente de engenharia,
adido, Judah Bento Ruah, que
de regresso de licença ilimitada se apresentou
em 17 do
corrente mês, para preenchimento
de, vaga.
.
Adidos
Capitão do grupo -mixto independente
montada n, o 24 Francisco
de Scixas Gomes
cavalaria,
do quartel general da 1.a região
não Couceiro da Costa, por lhes ter sido
cença ilimitada.

de artilharia
o tenente de
militar, Ferconcedida li-

Adidos ao quadro
Capitães de infantaria,
adidos, José Marinho dos Santos e Augusto dos Santos Conceição e tonente de infantaria, adido, Jo~6 Joaquim, que so apresentaram
: o primoiro e terceiro do regresso do Ministério das Colónias,
respectivamente
em 4 do Agosto e 14 do Outubro, e o
segundo do Ministério
do Interior,
da guarda nacional
republicana,
em 20 do Outubro do corrento ano.
Disponibilidade
do cavalaria Luís de Sousa, que, de regresso
do Ministório do Interior,
se apresentou
em 25 do corrente mês por ter deixado do prestar serviço na guarda
nacional republicana,
Tenente
do infantaria,
adido, José Libãnio Chaves,
que, de regresso de licença ilimitada, so apresentou
om
21 do corrente mês.
Capitão

Supranumerário
Tenente
de infantaria,
adido, Luís Poixoto Teixeira,
que, do regresso do licença ilimitada, so apresentou
em
13 do corrente mês.
Reserva
Capitães : do iufantaria,
no quadro da arma, Manuel
Nunes Fidalgo;
do regimento
de cavalaria
n." [) ,fanuel Bernardo
Lopes e chefes de música, no quadro,
João Lopes o do regimento
de infantaria n.? 3 Inácio
Maria da Costa, por torem sido julgados incapazes do
serviço activo pela j unta hospi talar dê inspecção.
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4. o - Por decretos de 1 do corrente mês :
Regimento de infantaria n.v 17

Alferes, o aspirante a oficial da. Escola Militar, José
Miguel Rocha de Abreu.
Batalhão de oiclistas n,> 1

Alferes, o aspirante a. oficial da Escola. Militar de
Aviação, António Paula.
Regimento de artilharia ligeira n.· 1

Alferes, os' aspirantes a oficial da Escola Militar, António Gonçalves dos Santos Nobre e Francisco Carlos
Roma Machado Cardoso Salgado.
Regimento de artilharia lrgaíra n. ° 4
Alferes, o aspirante a oficial da Escola Militar, Jorge
Mário Apolinário Leal.
Grupo independente de artilharia

de montanha n.O11S

Alferes, os aspirantes fi oficial da Escola Militar, José
António da Rocha Belezu Ferraz, António de Carvalho
(l Manuel Ribeiro
da Rocha.
Grupo muto independente de artilharia

Alferes, O aspirante
<lo Morais Sarmento.

montada n.O14

a oficial da Escola Militar, João

Grupo mixto independente de artilharia montada n.· 24

Alferes, 08 a pirantos a oficial da Escola Militar, Amílcar da Reasurreícão Diogo do Carvalho e Alfredo Ferreira Gonçalves.
Grupo de artilharia

:lo

cavalo n.O1

Alferes, O aspirante ti oficial da Escola Militar, João
Augusto de Noronha Dias de Carvalho.
Regimento de oltvalaria n.· 3

Alferes, os aspirantes fi oficial do mesmo regimento,
Jaime Rosado Semedo o Joaquim J086 Amaro.
Regimento de oavalaria n.· 4:

Alferes, o aspirante fi oficial da Escola Militar, Ama<leu do Santo André Pereira.
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Regimento de oavalaria. n.· ts
Alferes, os aspirantes
a oficial da Escola Militar, João
Eduardo
Gamarro Correia Barreto e Fernando
António
Cerqneira da Silva Pais.
Regimento de cavalaria n.· 7
Alferes, o aspirante a oficial da Escola Militar,
Campos Costa.

Mário

Regimento de sapadores mineiros
Alferes, os aspirantns
a oficial da Escola Militar, Joaquim Fernando
da Conceição Gomes Marques,
Mário
António Lisboa de Oliveira Dores, F6rnando Augusto
Soares da Piedade, Fredorico dr Gusmão Correia Arouca
e Armando Néri Teixeira.
Batalhão de poubonatro s

Alferes, os aspirantes
a oficial da Escola Militar,
Octávio Esteves Paulo Cardoso, José Melo Cunha e
Henrique Herculano Santa Clara da Cunha.
L' companhia de administrQ,Qãomilita.r
Alferes, o aspirante a oficial da Escola Militar,
nio Salgueiro Máximo,

Antó-

3.' companhia de administração militar
Alferes, os aspirantes
a oficial da Escola Militar, Marcolino Ferreira
Martinho,
l\fúrio ~lartins
dos Santos,
1\1anupl Domingos,
António Dias, Arménio
do Nascimento Guerra e Carlos Pessoa Fruikin,

5. o - Por decretos de ô do corrente mês:
lIinistério da Guerra - L

a

Direcção Geral _ 2,:1 ntparli(ão

Concedidas
as vantagens
do que trat: o § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 do Maio de 1919,
modificado pela loi n. o 1 :039, do 28 do Agosto de 1920,
a contar das data que lhes vuo indica.las. ao oficiuis de
infantaria
em seguida mencionados,
por torem complotado o tempo de serviço efectivo como oficial necessário
para o primeiro aumento do 10 por cento sõbro o sõldo :
Major J osé do A scensão V aldês, no quadro da arma;
desde 1 do N ovembro de 1924.
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Capitães:
José Ferreira
do Amaral, no regimento do
infantaria
n." 19; António Soares, na casa de reclusão
da 2.& região militar, desde 27 do Setembro, e José Augusto de Oliveira Dias, adido no Ministério das Colónias,
d de 30 de Agosto do corrente ano.
.
'I'onontos : António de Pinho Valente, no regimento de
infantaria n.? 18, desde 31 de Dezembro de J9~6; Camilo Joaquim
dos Santos, DO regimento
de infantaria
n.· 15, desde 1 do Mar<;o do corrente ano; Eurico da
Silva Ataíde 1\1alafaia, no regimento do infantaria n. o 6;
Alfredo
Newton
I~ranco, no regimento
do infantaria
n." 11; João Isídoro da Silva Alencastro, no regimento
de infantaria
n. ° 13; Carlos da Costa Figueiredo, no
regimento
de infantaria
n.? 14; Lourenço Fernandes
Duarte
e José Pinto da Costa Monteiro, no regimento
de- infantaria n." 19; António de J{'SllS, no regimento de
infantaria n.? 21; João Baptista Pereira Rodrigues, no
regimento
de infantaria
n.? 22; .Jo:>6 Joaquim Fernand s, no batalhão
0(\ caçadores n.? 1; Manuel da Costa
e Mário Humberto
Ferreira
Marqu s, no batalhão do caçadorcs 0.° 8; António Clcmoní, do Sousa GOllH'S, no
batalhão
de caçadores
n. o 10; António Rodrijrnos
de
Moura e Luís do armo dos Inocentes, no batalhão de
motralhadoras n.? 1; David dos Santos e Manuel Sílvio
Pélico de Oliveira N oto, no batalhão do motrnlhadoras
n. o 2; A gostinho S('~uro Pcroirn, 110 batalhão de metralhadoras
11.° 3; Pedro
(IC' Almeida
Schinppn Pietru, no
batalhão
do ciclistas 1.° 2; Benjamim Dias Raposeiro,
na casa do reclusão
tomporúria
o Alfredo Sampaio,
adido na guarda fiscal, desde 30 do J unho do corrente
ano.
Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, do 10 do Maio 00 HH9,
modificado pela lei n." 1:039, de 28 t!<> Agosto de 19~0,
a contar das datas que lhes, 15.0 designadas, aos oficiais
de cavalaria Olll sl'guios mencionarlos ;
Coronel Jo11o Baptista Santann Leiria, na 1." briaada
do cavalaria, o capitão Júlio Baptista Gonçnlvos Macieira,
na Direcção da arma, desde 1 de Novembro Jo COl'rC'llto
ano, por t.>rClll completado o tompo dQ sorvit;o ef(>cti\'o
como oficial noce. sário para O segundo
aumonto
do
10 por
nto sObrn o i'Ohio.
Tt'nentl'
: CarloS' Alexandr
Rodrigues
do Souro, no
regimento
de cavalaria n.o [); Artur Gon~ah'os, no rogi-
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mento de cavalaria
n." 9 j Amadeu Buceta Martins, na
Escola Militar ; Luís Ernesto de Brito Bivar de Sousa o
Belder
Eduardo
de Sousa Martins, no Colégio Militar,
desde 30 de Junho do corrente ano, por terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial necessário
para o primeiro aumento do 10 por cento sóbre o soldo.
Concedidas
as vantagens
do que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n," 5:570, de 10 de Maio de 191\J,
modificado pela lei n." 1 :039. de 28 de Agosto de 1920,
desde 26 de Março de 1926, ao tenente veterinário
da
Escola Prática de Artilharia
Gustavo da Silva Mota, por
ter completado
o tempo de serviço efectivo como oficial
necessário para o primeiro aumento do 10 por cento sõbre o sõldo,
Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo 6.° do docreto n." 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n." 1:030, de 28 de Agosto de 19~O,
a contar da data que lhos vai indicada, aos seguintes ofíciais do serviço do administração
militar:
Tenentes:
José Maria do Sampaio Mariz, da 5.a Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministérío da Guerra,
e Franklin
Rodrigues Carvalheira,
adido, no Ministério
do Interior,
doado 1 do Outubro do corrente ano, por
terem completado
o tempo de serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento de 10 por cento
sõbre o sõldo,
4.' regUlo mUltar
Direcção do serviço de propriedades e obras militares
Capitão, o tenente miliciano de pioneiros José Metrass
de Azevedo, contando
a antiguidade
desde 25 de Junho
do corrente ano.
Regimento de sapadores mineiros
Alferes do quadro auxiliar dos serviços do engenharia, o aspirante
a oficial do mesmo quadro Franclsco
Dias Carpinteiro,
contando
a antiguidade
desde 15 do
Outubro do corrente ano.
Batalhão de pontoneiros
Alferes do quadro
auxiliar dos serviços do engonharia, o aspirante a oficial do mesmo quadro, do regimento
de telogrnfistas,
Manuel Pereira Patrício, contando a antiguidade desde 15 de Outubro do corrente ano.
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3." companhia de trem automóvel
Alferes do quadro auxiliar dos serviços de engenharia, o aspirante
a oficial do mosmo quadro Manuel de
Oliveira Marques,
contando a antiguidade
desde 15 do
Outubro do corrente ano.
Adido ao quadro
Tenente de infantaria, adido, José Roborto, que, de 1'0grosso do Ministério das Colónias,
so apresentou
em 21
de Outubro do corrente ano.
Disponibilidade
Majores do infantaria,
adido, Bernardino
do Sena Lopes, e do cavalaria,
adido, António Elias Garcia, e capitães do infantaria,
adidos, Luis Dias Costa, João Henriques de Almeida o Rodolfo dos Santos, que, do regresso
do Ministério
do Interior,
se apresentaram
o primeiro,
da policia de segurança pública, em G de Outubro último,
e os restantes,
da guarda nacional republicana,
respectivamente
em 31 de Outubro,
30 de Setembro e 25 de
Outubro últimos e 1 do corrento mês,
Reserva
Major do quadro auxiliar dos serviços do artilharia,
do extinto grupo do trem n.? 1, Manuel Francisco
Mamedo, por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela
junta hospitalar
de inspecção em sessão de 13 de Junho
do corrente ano.
Reforma
Coronel,
na situação de reserva,
J orge Augusto da
ilva Antunes, por ter atingido o limito do idade.

I,oistério

da Guerra -I. a Dirl'c~;o Grral - 4. a Rep.lrtição

Considerada
nula c de nenhum efeito a parte do decreto de 3 de Julho de 1020, publicada em Ordem do
Exército n. o 10, 2. a série, do 10 do mesmo mês o ano,
q 110 concedeu
a Cruz do Guerra do 4.11 classe ao soldado n.? 78/00 da 1." companhia
do batalhão
n.? 8 da
guarda
nacional rflpublicana
André
Melo, actualmente
n. o 152/1:485
da 4. n companhia
do batalhão
n. o 4 da
mesma guarda,
por so reconhecer
já ter sido condecorado pelos mesmos serviços com fi Cruz do Guerra do
3. a classe om ordem de serviço 11. o 11\1, do 17 de Junho
de 1919, do Corpo Expedicionário
Português.
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decreto de 10 do corrente mês:
Ifillisfério da Guma - Repartição do Gahinete

Nulo e de nenhum efeito na parte que lhe diz respeito
o decreto de 14 de Julho do corrente ano, insorto na.
Ordem do Exército n.? 10, 2.11 sórie, que demitiu do serviço do exército o tenente médico miliciano Rui Albe to
Barbosa
Viana, nos termos do artigo 10.° do decreto
com fôrça de lei n. ° 13:137, de 15 de Fevereiro
do corrente ano.

7. o - Por decretos de 12 do corrente mês:
lIill:slério da Guerra - f a Direcção Ger 1- !.II Reparliçio
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. o 1:039, de 28 de Agosto de 19::?0,
a coutar das datas que lhes vão designadas,
aos oficiais
em seguida mencionados:
Capitão do quadro auxiliar dos serviços do artilharia,
do quartel general da 1.:1 região militar, António Maria,
desde 1 do corrente
mês, por ter completado o tempo
de serviço efectivo como oficial necossúrlo
para o 50gundo aumento do 10 por cento sõbre o soldo.
Tenentes
de artilharia:
no quadro (lo comissões António Pinto Balsemão
Canhoto,
desde 31 do Dozerubro
de 19~G; do regimento de artilharia de costa n.? 1 Francisco Peixoto Chedas, desde 13 de Julho do mesmo ano;
do regimento
de artilharia
ligeira n." 3 Firmino José
Miranda da Costa e do regimento
de artilharia
de costa
n.? 1 João Ferreira
e Fernando
Júlio Roseira, desde 30
de Junho
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,
Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo G.? do decreto D.O 5:570, de 10 de "Maio do HHü,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto do 1ü:..>(),
a contar das datas que lhes vão desiguadns,
aos oflciaís
de eavalaríu om seguida moncionados:
Coronel
Alberto
Stanffenger
Rival' de Sousa,
Da
2.· brigada
de cavalaria,
e capitão Vitorino Gama doOliveira Barata, no Oolégio Militar, desde 1 do corrente,
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por terem completado o tempo do serviço efectivo como
oficial necesslÍrio
para o segundo aumento
de 10 por
cento sôbre o sôldo.
Capitães:
Augusto César de Monte Falco Pereira, no
regimento de cavalaria n." 9; João do Sacramento
Monteiro, na Escola do Esgrima do Exército;
Carlos Vidal
Dávila, no Ministério das Colónias, desde 1 do corrente,
por terem completado o tempo de serviço efectivo como
oficial necessário
para o primeiro
aumento do 10 por
cento sõbro o sôldo.
Concodidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo 6.0 do decreto n. o 5:570, do 10 de Maio do HH9,
modificado pela lei n.? 1:0:39, de 28 de Agosto de 1920,
desde 1 do corrente mês, aos capitães do quadro auxiliar do serviço do saúde António Joaquim Fabião o Manuel Ilenriques
Soco, por terem completado
o tempo de
serviço efectivo como oficial necossário para o primeiro
aumento de 10 por cento sõbre o soldo.
Concedidas
as vantagens
do que truta o § único do
artigo 6.u do decreto n.? f):570. do 10 do Maio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 do Agosto ele 1920,
a contar das datas que lhes vão indicadas, aos tonentes
chefes do música: Manuel Joaquim Canhão, no regimento
de infantaria
n." 9, dos do 31 do Dezembro do Hl26, o
José Pires da Cruz, no J'Pgimcnto de infantaria n." 12,
desde 00 de J unho do COJ'fOl1Ít' ano, "por terem completado o tempo do Honi<;o efectivo como oficial nl'cl'R!'ário
para o primeiro aumento de 10 por conto sõbre o soldo.

°

Separado
do serviço
tononto do regimpnto de cavalaria n." 4 Francisco Maria da Silva, nos termos do artigo 158.° do regulmnento
de disciplina militar.
Regimento de infantaria n.O 2
Cnpitão miliciano do serviço de administração
militar,
licenciado, o tenente miliciano do mesmo serviço l\f arcelino Augusto
de Olivt-ira Maia, nos termos dos artigo" 5.° e 8.° do decreto n.? 1:3:U20, do lG do Dezembro
de Hl:!6.
Regimento de inftlnta.ria. n.· 8
Capitão,
adido ao quadro,
o tenente, adido ao quadro, Américo Jucob dos Anjos Pires, contando a antiguidade,
para todos os efeitos, desde 30 do Setembro
do corrente ano.

I
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Quadro da arma de artilharil\
do artilharia.
do quadro de comissões, Manuel
Caldeira Caiola Bastos.
Tenente do artilharia,
adido, Aníbal Afra Nozes, que,
de regresso
do Ministério
das Colónias, se apresentou
em 5 do corrente mês.
Major

Regimento de artilharia ligeira n." 5
Tenente
do artilharia,
adido, A lberto Ferreira
Macedo Pinto, que, de regresso do Ministério do Intorior,
se apresentou em 6 de Outubro findo.
Colégio Militar
Capitão de artilharia,
adido, Vasco da Gama Rodrigues, que, do regresso
do Ministério das Colónias, se
apresentou
em 2G do Agosto do corrente ano.
Adido
Tenente
do batalhão
de metralhadoras
n. ° 2 Fausto
Fernandes
Dias, ror ter sido requisitado
para desempenhar uma comissão do serviço dependente do Ministério
das Colónias, na província de Moçambique,
nos termos
do decreto n.? 13:309, de 23 de Março do corrente ano.
Adidos ao quadro
Capitães
de infantaria,
adidos, Mário de Almeida e
Francisco
Dias Furtado,
q uo, do regresso do Ministério
das Finuuças,
da guarda
fiscal, se apresentaram,
r05pectivumcnte
cm 20 do Outubro
o 7 do Novembro do
corrente ano.
Disponibilidade
'1'<, nonto s do infantaria,
adidos,
João Teixeir-a da
Costa o Raúl Eugénio do AguiJar Barbosa Piçarra,
quo
se apresentaram,
o primeiro
do regresso do Ministério
das Colónias, em 8 do corrente mês, o o segundo do licençn ilimitada.

8. o -

Portarias

Por portarias de 29 do mês findo:
lIiuislérioda Guma - 1.' Dmcção r.ml-

3.a RI'partição

Promovido
a nspiranto
a oficial, nos termos do artigo 1.0 do decreto n.? 13:U5, de 16 de FO\'01'oi1'o do
corrente ano, o sargento
ajudante do r\lgimento de infantaria n. o 3 Euclides Ribeiro Gomos de Barros.

2.' Sério
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AdmitiJo no Asilo de Inválidos
Militares da Princesa
D. Maria Bsuedita o soldado reformado n. o 232 da ~. a divisão do depósito militar colonial Manuel Pires, por lheaproveitar
a condição 3. li do urtigo 4.0 do respectivo rcgulamonto.

Por portaria de 1 do corrente mês:
lIioialério da Guerra- P Direcção Gml- 2.& Repartição
Exonerado
do quadro do pessoal privativo do corpo
activo da Cruz Vermelha Portuguesa,
em harmonia com
o disposto no artigo 19.0 do decreto n.? 8:(>98, de 9 de
Março do 1923, e por estar abrangido pela última parte
do artigo 15.0 do mesmo decreto, o alferes do referido
quadro Alberto Carlos David, por ter sido nomeado alferes médico para o quadro permanente
dos oficiais médicos do exército.

Por portaria de 5 do corrente mês:
liDisteri& da Guma - f.. Ilimçl.o Geral- t & Rtparlição
Louvado
o enpitão reformado
Júlio César Augusto
Gomes, porque no serviço qno prestou
desde 27 do
llarço
do 1923 no Arquivo Histórico Militar, primeiro
como adjunto
depois como director interino, cargo este
que exerceu desde 21 de Fevereiro de 192D, mauífestou
sempre
a maior dcdicac:1to o competência,
contribuindo
valiosamente para qne aqude estabelecimento
se encontre
em condições de organização
e do funcionamento
dignos
do maior aprõço.

Por portaria do 12 do corrente mês:
lIiUl~lério da ~uma - P Direrçáo Gml-

a.a Reparlitão

Promovido
II. &spirnnte
a oficial nos termos do decroto n. o 13: 145, do 16 do Fevereiro do corrente ano, o
primeiro sargento do regimento
do cavalaria n.? 4: Bernardino dos San tos.
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9. o - Por determinação do Govêrno da Replibllca:
Jlillistério da GuerraTenente do secretariado
pelo pedir.

2.:1.DirecçiioGml

militar António

José de Sonsa,

5.' Repartição

Tenente do serviço de administração
militar,
monto de infantaria
n.? 8, José Marques Vieira
vedo.

Dioistério da Guerra-3.a

do regi.
de Azo-

Direcção Geral-Secção de Cartografia

Desenhador, o tenente de infantaria da 8. a Repartição
da mesma Direcção
Gernl, Eugénio Gonçalves
de Magalhães Figueiredo.
lIiHislério da Guerra - P Direl~ão Gml-'"

Rrparlitão

Chefe, o coronel supranumerário
do corpo do estado
maior Alberto Guerreiro
Peixoto e Cunha, ficando exonerado
de comandante
do rt'gimento
do artilharia
ligeira n.? 5, por ter satisfeito às condições da alínea b)
do artigo 17.0 do decreto de 25 de :\bio de 1911.
1." regID:omUltar - Quartel genera!
Chefe da 4. a Repartição,
o capitão do quadro dos capitães do serviço do estado maior, adjunto do mesmo
quartel general, António J osé Adriano Rodrigues .

.

2." regiRo militar - Ql1artel general
Chefe

°

da 4.& Jlepartição,
capitão do qn adro dos cado serviço do estado maior) do mesmo quartel
general, Luis Vaz Pacheco de Castro.

pitãos

4:•• regUlo mUltar-Quartel

general

Chefe da 4.a Ropartição, o capitão do infantaria
com
o curso do estado maior Joaquim Josó Cardoso Fialho,
ficando exonerado
do lugar que desempenhava
na inspecção das tropas de comunicação.

~.' Série
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Govêrno Militar de Lisboa.

Sub-chefe do estado maior, o major de artilharia com
o curso do estado maior, do comando de artilharia do
mesmo go, êrno, Alberto Xavier de França Dória,
3.' Repartição

'I'enente, adido ao quadro, do batalhão de caçadores
n, o 7 Francisco Lino da Silva.
4.' inspecção de infantaria

Capitão de infantaria, no quadro
Sande Lemos, pelo pedir.

da arma, Afonso

Esoola PrMioa de Infantaria

Capitães supranulllerários: do regimento de infantaria
n, o 20 Pompeu Lõbo de Sousa, do batalhão de metralhadoras n. o 1 Eurico Eduardo Rodrigues Nogueira o
do batalhão do motralhadoras n. o 2 João Dias Leite
Machado.
Tunentes : do regimento de infantaria n.? 3 Amadeu
César Lopes, do regimento do infantaria n.? 11 Afonso
Martins Correia Gonçalves, do regimento de infantaria
n. o 15 J OSÓ Estãvãc Pereira Reis e do batalhão de automobilistas Mário de Paiva Nunes.
Alferes suprallumerál'io do batalhão de caçadores
n.? 7 Mário Lúcio Inácio de Paiva.
Quadro da arma de infantaria.

Coronel do batalhão de caçadores n.? 9 Manuel Leal
do Magalhães.
Oapitães : do extinto de~ósito do regimento de infantaria n.? 4 Manuel Luís Baptista Marçal, do regimento
de infantaria n. o 15 Henrique Martins Galvão, do extinto depósito do batalhão do metralhadoras n. o 2 Mário
de Vasconcelos Cardoso e do batalhão de metralhadoras n.? 3 Armando Zuido da Fonseca e Almeida.
'I'enontcs : do regimento de infantaria n.? 15 Francisco Solésio Padinha, do batalhão do caçadores n. o Ü
António Teixeira, Joito Carlos Bastos Lima, Alberto
António Rodrigues Praça. o Alberto Augusto Rodrigues,
do batalhão do metralhadoras n. ° 1 António da Encarnação Santos Víoiru, José ~rariu Coelho da Mota, Frederico da. Costa. Lopes da Silva, João Cândido Figuoiredo Valente e João Augusto da Paixão Moreira.
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Adidos ao quadro

Capitão do batalhão de ciclistas n.? 2 José Lopes, pelo
pedir.
Tenentes:
do batalhão de caçadores n." 2 Manuel
António dos Santos e do batalhão de caçadoras n.? 9
Artur Martins Parada.
Alferes do batalhão do caçadores n. o 9 Alfredo Pelicano Brito e Abreu.
Supranumerario

Alferes do batalhão de metralhadoras
ria Soares de Melo Rodrigues.

n. ° 1 José Ma-

Quadro úspecial a que se refere o artigo 5.· do deoreto
n .• 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Capitão miliciano do quadro especial do batalhão de
caçadores n, ° 7 Leovegildo Pelágio de Mendonça e Saleso
Tenentes milicianos do quadro especial: do regimento
de infan tarin n. ° 8 Manuel Moreira Rodrigues de Carvalho, do depósito do extinto batalhão de caçadores
n." 6 José de Almeida, pelo pedirem, e do batalhão de
metralhadoras n.? 1 Hermínio de Assunção Castro.
Regimento de infantaria n.· 1

Tenente-coronel médico miliciano da brigada n." 1 do
caminhos de ferro José Gonçalves Vaz.
Regimento do infantaria n,· 3

Capitães médicos milicianos da brigada n." 2 de caminhos do ferro J aime Ramos Moreira e Damião José
Lourenço Júnior.
Tenente do infantaria, adido ao'quadro, Delfim Dias.
Regimento de infantaria n.· O

Tenente
borto.

de infantaria,

adido ao quadro,

José Ro-

Regimento de infantaria n.· 6

Major médico miliciano da brigada n. o 2 do caminhos
de ferro Mârio.
Capitão médico miliciano da brigada n.? 2 de caminhos de ferro Alberto Alves da Cruz.
Capitão de infantaria, adido ao quadro, Sérgio Augusto.
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Regimento de infantaria n.· 8
de infantaria,
supranúmerário,
José Cândido
de Campos Penedo.
Tenente

Regimento de Úlfantarià n.· 9
Major médico miliciano da brigada n. o 2 de caminhos
de ferro João Trigo Moutinho.
Regimento de ínrantarf a n.O10
médico miliciano da brigada n." 2 de eaminhos de ferro Francisco
António Vicente.
Tenente médico miliciano da. brigada
D.O 2 de caminhos de ferro Urgol Abílio Horta.

Capitão

Regimento de infantaria D.· 11
Capitão médico miliciano da brigada
n. o 1 de caminhos de forro Júlio Velez Caroço.
Regimento de infantaria n.· 18
'Majores
médicos milicianos da brigada D.O 2 de caminhos de ferro Manuel Anibal da Oosta Monterroso
e
João Casimiro Barbosa.
Oapitãos módícos milicianos da brigada D.O 2 de caminhos de ferro: Gabriel Oardoso Fânzeres, Eduardo Ferreira dos Santos
Silva, Vasco Nogueira
do Oliveira,
António Cardoso
Fanzcros e Joaquim Pedro Vitorino
Riboiro.
Toneute médico miliciano da brigada n. o 2 de caminhos do ferro Afonso Henrique Malheiro Madeira.
Regimento de infa.ntRrla n.· 21
Alferes, supranumerário,
do depósito do extinto batalhão do caçadores u.? Ü, António Boato, polo pedir.
Regimento de mfantaria n.· 22
Capitão do infantaria,
adido ao quadro, José Marinho
dos Santos, polo pedir.
.
Batalhão de o3.Qadoresn.· 1
do batalh:'lo do ciclistas n.? 1 António
pelo podir.

Tenente
Santos,

dos

Batalhão de caçadores n." 3
Major médico miliciano da brigada n.? 2 do caminhos
de ferro Armando de Sousa Chaves.

2." Séri$-

ORDEM DO EX'ERCITO N.' to
Capitães

médicos

milicianos

maihos de forro Acác~ç. Alpino

da brigada n. ° 2 de cados Santos e António

Augusto Lõbo.
'I'onentes
de infantaria,
no quadro
da arma, José
Luis Fontoura Sequeira, pelo pedir, e adido ao quadro,
de depósito do extinto batalhão do caçadores n.? 6, Serafim Gomes de Queiroz.
Batalhão de caçadores n.'

4

Tenente
do extinto depósito do regimento de infantaria n." 4 Francisco
de Jesus Pires, pelo pedir.
Depósito do extinto bata.lhão de càçadores
Tenente
do regimento
de infantaria. n.?
Carvalho da Silva.

n.> 15

2 Rui César

Batalhão de caçadores n.· 6
Tenente miliciano do q aadro especial, do depósito do
extinto batalhão
de caçadores n. o <3, António Pires An-

tunes.
Batalhão de caçadores n

o

7

Oapitãcs

de infantaria t adido ao quadro, João :Augusto
Gonçalves, pelo pedir, o em disponibilidade,
João Ilonriques de Almeida.
Capitão do extinto quadro dos capeHlos militares, do
regimento
do sapadores
do caminhos de ferro, Manuel
Alves Catárino, pelo pedir.
Tenentes:
adjunto da 2.!L Reparti '110 da 1.& Direcçãó
Geral do Ministério da Guerra, Alberto Alfredo de Gusmão e miliciano do quadro esp('cial do batalhão do ciclistas n." 1 Josó Francisco
da Silva, pelo pedirem.

'I'enento
n." 9 João

Batalhão de caçedores n.· 8
chefe de música do batalhão
Pereira Biscaia.

Comandante,
danto interino,

de caçadores

Batalhão de ciclistas n." 1
o major de iuíari aria, segundo
Luis Sampaio.

comnn-

Distrito de reorutamento e reserva n.O1
Cupitlto módico miliciano da brigada n.? 1 do caminhos de ferro Martinho Pedro Dordio Rosado.
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e reserva n.· 3

Capitão médico miliciano da brigada
nhos de ferro João Carlos de Noronha.

n. ° 2 de cami-

Distrito de recrutamento e reserva n.· 5

Capitães médicos milicianos da brigada n. ° 1 de caminhos de ferro João Crêspo de Lacerda, Luís de Sousa
Adão, Francisco José Sanches Coelho, Joaquim José
Marques da Silva Araújo o Luis Maria Pereira dos
Santos.
Tenente médico miliciano da brigada n.? 1 de caminhos de ferro Teotónio Manuel Xavier.
Distrito

de recrutamento e reserva. n.· 6

Capitão médico miliciano da brigada n." 2 de caminhos do ferro José Pinto Teixeira Faria.
Distrito de recrutamento e reserva. n.·

a

Oapitães médicos milicianos da brigada n.? 2 de ca-.
minhos de ferro Alfredo Fernat des e Artur Teixeira
do Lima.
Distrito de recrutambnto e reserva: n.· 9

Major médico miliciano da brigada
de ferro Luís António do Sousa.

0

11.

2 de caminhos

Distrito de recrutamento e reserva n.' 10

Capitão médico miliciano da brigada n. ° 2 de caminhos do 101'1'0 Júlio Meireles Guerra.
Distrito de recrutamel!to e reserva n.' 11

Capitão médico miliciano da brigada n. o 1 de caminhos do ferro Jaime António Palma Mira.
Distrito de recrutamento e reserva n.' 18

Capitão médico miliciano da. brigada n." 2 do caminhos
de ferro Adolfo Pinto Leite.
Tenente miliciano de artilharia, de reserva, da brigada n. o 2 de caminhos do 1'('1'1'0 Manuel Domingues
dos Santos.
Alferes de reserva da. brigada n.? 2 do caminhos de
ferro Luis Pinto \-'ilaIa.

798

ORDEM DO EXmClTO

N.-

te

2.' Série

Carreira de tiro de Vila Real

Director, tenente de infantaria
António José da Silva.

no quadro

da arma

Esoola Prátioa. de Artilharia

Segundo comandante, o major do regimento de artilharia ligeira 11.° ó, Alfredo Ernesto de Sousa Faria
Leal.
Major médico miliciano da brigada n.? 1 do caminhos
de forro David Ferreira dos Santos.
Tenente do grupo independente de artilharia pesada
n, o 3 Oarlos de Sousa Gorgulho.
Quadro da arme. de artilharia

Capitães: do i'egimonto de artilharia do costa n.? 1
António Rodrigues dos Santos Pedroso, António 'I'õrres
Baptista e Ricardo Malhou Durão.
Tenentes, do mesmo rogimento, Artur Rebelo de Almeida, Francisco Peixoto Chedas e José Maria do Vasconcelos, o do regimento do artilharia Iigoira n.? 4 Joaquim do Almeida.
Regimento de artilharia

ligeira. n." 1

Alfores do regimento de artilharia ligeira n.? 3 Alberto Coriolano Miranda ela Costa, pelo pedir.
Regimento de artilharia. ligeira n.· 3

Alferes do regimonto
Lopes Leal, polo pedir.

de artilharia

Grupo independente de artilharia

ligoira n." 1 Joüo
pesada n.· 2

Capitão do grupo indopcndoute do artilharia posada
n.? 1 Angelo Ferreira, para os efeitos das alíneas b) e g)
do decreto do 25 de Maio elo 1911.
Grupo independente de artilharia pesada n.O3

Tenente do regi monto de artilharia ligeira n. o 3 Ricardo Seabra do Mascarcnhaa, polo pedir.
Alferes miliciano, licenciado, da brigada n." 2 do caminhos do ferro Álvaro Vieira Soares David.
Grupo independente de artilharia de montanha n.· 10

Tenente de artilharia, da escola prática da arma, J 0110
António Peixoto Bourbon Fragoso, pelo pedir.
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Grupo de defesa submarina de costa

Tenente do grupo independente de artilharia pesada
n.? 3 José Gomos Martins Calado Júnior, pelo pedir.
Grupo de espeoialistas

Alferes do regimento de artilharia
Bento Borges, pelo pedir.

ligeira n, ° 5 José

3.· oompanhia de trem hipomóvel

Tenentes: do quadro auxiliar dos serviços de artilharia, em disponibilidade, José Augusto Frazão. e do regimento de cavalaria n." 9 José Maria de Amorim Júnior,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Quadro auxiliar dos servtçoa de artilharia

Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
do regimento de artilharia ligeira n. ° 2, Emídio Pereira.
(la Costa.
Quadro da arma de oavalaria

Coronel do rt~gimonto de cavalaria n.? J Manuel Umbelino Correia Guedes, pelo pedir.
Regimento de cavalaria n, o 2

Tenente do regimento de cavalaria n.? 4 Diogo da
Silva Ferreira.
Alferes picador do rog lmento de cavalaria n." ü José
Francisco Jaca, pelo pedir.
Regimento de oavalaria n.- 3

Major médico miliciano da brigada n.? 1 de caminhos
de ferro João Lopes Nunes Vieira da Silva.
Tenente, adido ao quadro da arma, Jol1o José Bettencourt Teles de Meneses.
Alferes picador do regimento do cavalaria n,° 2 José
:Marcelino Ramos Toscano, pelo pedir.
Regimonto de oavalaria n.· 4

Major de cavalaria, no quadro da arma, Vítor Manuel
Peixoto da Silva, pelo pedir.
Regimento de oavaJaria n.· ts

Capitão de cavalaria, do quartel general da 3.· região
militar, José Maria Csrrilho de Carvalho.
Tenente miliciano, da brigada n.? 1 de caminhos de

800
ferro,

Francisco

José

§ 3.0 do artigo LOdo
de 1919.
Capitão
Sousa.

Elder Sá Chaves, nos termos do
decreto n. o 5:456) de 29 de Abril

Regimento de oavalaria n.· 6
de casalaria,
em disponibilidade,

Luís

de

Regimento de oavalaria. n.· 7
Tenentes:
da Direcção da arma Raúl da Silva Gomes,
do regimento
de cavalaria
n." 4, Júlio Estoveus o do.
regimento de cavalaria n.? [) António Serra de Almeida,
sendo pelo pedir.
Alferes do regimento
de cavalaria n. o 4: Eduardo d
Sousa de Almeida, pelo pedir.
Tenente
Vieira.

Regimento de cavalaria n.· 8
de cavalaria,
no quadro da arma

António

Regimento de cavalaria n.· 9
Major do corpo do estado maior, da. G.A Repartição da
3.:1 Direcção Geral do Ministério da Guerra, José Maria
Cabral do Sampaio,
para os efeitos da alínea a) do artigo 17.0 do decreto de 25 do 'Maio de 1911.
Alferes do regimento de cavalaria n.? 6 António Albino Ramos Neto, pelo pedir.
Drreoçâo da arma de engenharia
Tononto do secretariado
militar, do extinto arquivo
geral da 2.& Direcçi o Geral do Ministério da Gu 1'1'a,
João Vicente Fernandes
Corado, pelo pedir.
Iuspecçêo das tropas de pionoiros
Tenente
do quadro auxiliar dos serviços de engenharia, elo regimento
do sapadores mineiros, Manuel João
Ferreira,
pelo pedir.
Regimento de sapadores mineiros
Comandante,
o coronel de (1ng(lnli~lria do quadro da
arma António Alfredo elo l\Iagallmos Correia.
'I'enonto miliciano de pioneiros,
da brigada n." 2 de
caminhos de ferro, Viriato Florêncio Canas.
Alferes do quadro auxiliar dos serviços de ongouharia, do batalhão
do automobilistas,
Olünpio Baptista,
pelo pedir.
Regimento de sapadores de caminhos de ferro
'I'cnonto miliciano de r(1se1'V[1.,da brigada n.? 1 do caminhos de forro, J osé de Moura Feio 'I'eronas.
I

a>o ;,EXERCITO

ORDEM

:2.' Série

•.•

io

Alferes miliciano do reserva, da brigada
minhos do forro, Jacinto Leal de Avila .

801
n. o

1 de ca-

• Batalhão de pontonelros
Capitão da extinta companhia do torpedeiros Vergilio
Garcia Braga.
Alferes do quadro nuxiliar dos serviços de engenharia, do regimento de tclegraflstas, Artur Leal de Matos.

'I'enente

Batalhão de automobil'istas
do engenharia,
do quadro da arma,

Judah

Bento Ruah.
3.' oompanhia de trem automóvel

Tenente do batalhão
IÜnrmo dos Inocentes.

do metralbadoras

n. o 1 Luís do

Direoção da arma de aeronâutíca
3,· Reparliçll.o

Capitão da aeronáutica,
de aviação de informação
Oabrita.
Dueceão

segundo comandante do grupo
n. o 1 José Francisco Antunes

do aer-viço do pr-opr-Iedades o obr-as tl1'litarcs

'I'cnonte do quadro auxiliar dos souviços do engenharia, do batalhão ~o pontollciros,
• Iunuel Maria llttrquos
Cavaleiro,
pelo pédir.
Grupo independente de aviação de protecção e combate
Tenente do serviço do âdtuinietracão militar, adido nos
termos do § 2.0 do artigo 4.0 rio decreto H.O 12:1(0), de
21 de Agosto do 1026, da Escola Militar de A viaçl1o,
Luís Alborto Soares do Morais Carvalho.
3,' oompanhia de saúdo
Capitães médicos milicir nos, do c rtinto ,1.0 grupo do
companhias de saúde, José da Cunha Paredes, e da brigada n. o 1 de cnminhoa do forro, António Jo~ó P~roira

Flores.
'I'enont \ médico miliciano, da brigada n.? 1 dr caminhos do ferro, Josó Emílio Mondonça Vila LObos.
15,' ínspecçãc de admíníatração
militar
'apiUl.o do serviço de aduijnistração
militar, cm
.tIibilidndo, Eduardo Rodrigues Noto de Alml.lida.

.
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3." companhia de administração militar
Tenente miliciano do serviço de administração
militar,
licenciado.
do extinto grupo do trem n.? 5, Alfredo Augusto Filipe.
Escola Militar
Capitão de cavalaria
do quadro de comissões, do regimento de cavalaria
n. o 7, Armando Idalino da Cruz
Mesquita,
por ter satisfeito às condições dos artigos 9-.<>
o 10.0 do decreto n,? 12:162, de 21 de Agosto de 1926.
Comandante,
arma, António

Escola de Ofioiais Milicia,noa
o major de infantaria,
no quadro da
Germano
Guedes Ribeiro de Carvalho.

ColégiO Militar
Major do infantaria,
do quadro
de reserva;
Manuel de Matos Ferreira.
Capitão de infantaria, no quadro de comissões,
do Martins Dias Rocha.

António
Arman-

tnstituto Profissional dos Pupilos do Exéroito
de infantaria,
no q uudro da arma, Henriquedo Jesus e Silva Escudeiro, ficando exonerado
de director da carreira do tiro de Setúbal.

Capitão

Instituto Feminino de Educação e Trabalho
Capitão de infantaria,
no quadro de comissões,
nio Carlos de Garcia.

Eugé-

10. o-lIiuill#rio d, Guerra - RtpJrU\lodo Gabinfl.
Tendo sido agraciados
com as mercês da Sociedade
Portuguesa
da Cruz Vermelha abaixo indicadas o oficial
e as praças
em soguida mencionadas,
é-lhes permitido
usar as respectivas
inslgnias:
Medalho. de ~\..{p.·ndeehnento

Segundo
Aires

sargento
do regimento de infantaria
Josó Luna do Carvalho Esteves.

n." 16

Cruz Ver)uelba. de Dedlcaç{lo
'I'onente-coronel
de infantaria
João Maria
Ferreira
do Amaral.
Primeiro
cabo do batalhão
de ciclistas n." 2 Vermuy
Forjaz 'Pereira de Sampaio.

j.'

Série
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da Guerra- t.a Dirctção Gcral- 2. a Rfparlição

11. O-Ministério
a) Rectificando

a declaração

n." 7.° da Ordem do Exército

constante

da alínea

a) do

n." 14, 2.~ série, do cor-

rente ano, declara-se
que o coronel, na situação de reserva, Guilherme Carlos Oom, ('xeI'CCU interinamente
as
funções de • ub-directcr
da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra,
de 1 de Setembro do 1926 até 11 do
Janeiro do corrente ano.

b) Declara-se

de infantaria José
promovido a êsto
põsto pela Ordem do Exército n.? 14, 2.~ série, do 30 de
Setembro do corrente ano, o foi para o Colégio ~lilitar
e não para o Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército, como foi pu blicudo, o conta fi antiguidado, para todrs os efeitos, desde !:!5 do Setembro do 1H26.
Júlio

o tenente- coronel
da Costa Pereira,

qU(l

do Almeida

c) Declara 80 quo a colocação do major de infantaria
Joito do Nascimento
~fachado na L" inspcccão de infantaria deve ser considerada
por conveniência
UO serviço o
não pelo pedir, conformo foi publicado na Ordem do Exército n. ° 12, 2.· série, do corrente ano.
d) Declara-se

que o tenente
do infantaria
Rodrigo
Guedes Pinto, colocado pela Ordem do Exército
n.? 15, :3.11 série, do corrente, uno na Escola Contral do
Oficiais, deve S('J' cousiderado
no quadro do comissêes o
não em disponibilidade.

Brandão

e) Declara-se quo não deve 81'1' considerada pelo pedir
a colocação, no batalhão de cneadoros n. ° 4, do capitão,
upranum rário, do rogimeuto do infantaria
0.° 15. Joaquim Viel!as Baptista,
constante
da Ordem do Exército
n.? 15, 2.a sério, do corrente ano.
f) Declara se que os capitãos do infantaria, em disponibilidnd«, :\[ttnu"l llonriques Corroia, na Escola Militar,
o Jo1'\o Carlos Teles do :~.zo'·od.O Frunco e os tenentes da
mesma IIrUla o na mCHllla ~itlla~ilo, José Alltón o Guerreiro Ht'becH Júniol', LO b<ltall11'\o do ('açudores n.O 4 António .Augu ·to Ft'rrpirn Vm~. Albl'rto Simi'Jrs Dins, Paulino .10~ó da. Dores o Josó Libtinio Cha\'es clugarllm à
sua al1ura para ontrar 110S rc~p('ctÍ\ os quadros.
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g) Declara-se
quo O alferes de infantaria,
supranumerário, Rodrigo Carlos Dordio Rosado de Figueiredo
Pereira Botelho,
colocado no batalhão
de metralhadoras
n. o 1 pela Ordem do Exército n. o 15, 2.a série, do corrente ano, pertencia ao batalhão de caçadores n." 8 e não
no regimento
de' infantaria
n. o 16, como foi publicado.
h) Declara-se

que fica sem efeito a colocação, no quada arma, do tenente do regimento
do infuntnria
O
D. 2 José Farinha
da Silva, inserta na Ordem do Exército D.O 14, 2.a sério, do corrente ano.
dro

i) Declara-se que chegaram à sua altura para entrar
no rospectivo
quadro os capitães chefes de música Maximiano de Assunção
Gomes Fonroura
ReMIo e Guilherme Joaquim
da Piedade, respectivamente
no depósito do batalhão
de caçadoros n. o fi e DO regimento de
infantaria
n." 8.
j) Declara-se
que o capitão do quadro auxiliar dos
serviços de artilharia
adido ao quadro, adido, no Miniatório das Colónias, Manuel Rodrigues Ferreira,
conta a
antiguidade
do seu actual posto, para todos os efeitos,
desde 30 de Setembro de 1926.
k) Declara-se

quo foi nomeado
para freqüentar
o
do curso do informação da Escola Central do
Oficials o tenente do cavalaria Alberto Fernandes
Nogueira,
em substitutçâo
do tenente Francisco Maria da
Silva, por ter um processo pendente.
'

1.o grau

l) Declara-se
que, pelo tribunal militar da colónia do
Angola,
em sessão de julgamento
do 13 do Agosto último, foi punido com quatro meses de inactividade
o tenonto de cavalaria, adido ao quadro, Júlio dos Santos,
pelo que, nos termos do artigo 50.0 do regulamento
de
discipline
militar,
desceu q uatro lugares
Da escala de
acesso.

m) Declara-se que os capitães do cavalaria Zarco Gomes Pereira
da 'üma.ra. e Manuel Martiniano
do Oliveira Marrecas
chegaram à altura para entrar no <Juadro, respectivamente
em 24 de Setembro o 29 d Outubro do corrente
ano, ficnndo sem efeito as declarações
que lhes dizem respeito publicadas nas Ordens do Exército n.OI 13 e 14, 2. a sério, do corrente ano.

• Série
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n) Declara-se que ..os oficiais ao diante nomeados a
uem foram concedidas
as vantagens
do que trata' o
§ único do artigo 6.0 do decreto n: a 5.570, de 10 de
Maio de 19H), modificado pela lei n." 1:039, de 28 de
Agosto do 1920, por torem completado o tempo de serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento do 10 por couto sõbre o sóldo, só têm direito ao
.referido aumento desde as datas quo vão indicadas om
que passaram
a receber
os vencimentos
dos actuais
postos:
Coronel do cavalaria
Carlos Luiselo Godinho, desde
1 do Janeiro de 1926, tenente-coronel
de cavalaria Beniamim Luazcs Monteiro Leito Santos e majores do cavaIaria Josó Joaquim
Romão, António Luís da Silveira,
Jo1l.o Justino
Morais 'I'eíxoira e António Elias Garcia,
desde 1 de Outubro último.
o) Declara-se
que desistiram
de servir nas colónias,
nos termos do decreto n. o 13:309, de 23 de Março último, no corronte ano, o capitão do serviço de administracão militar João Coelho Lopes e o tenente de infantaria Manuel Vicente.
p) Declara- e que fica nula a determinação
constante
a Ordem do Exército n. o 15, 2, a série, de 22 de Outubro último, qur colocou como sub-director
interino da
Direcção da arma de aeronáutica
o tenente-coronel
António Jacinto da, Silva Brito Pais.

q) Declara-se

qno por portaria do Ministério do Intedo 24 de Agosto do corrente ano, inserta no D/ária do Gonêrno H. 191, 2.:1. sério, de 27 do mesmo mês,
foi louvado o destacamento
de sapadores
mineiros na.
ilha do Fuial, por muito ter contribuído para remediar
a situação calamitosa
criada pr-lo terremoto de 31 do
Agosto do 19~6, doscmpenhando
todos os serviços de
que foi oncarrcaado, com muita di ciplina, zõlo, dedícaçno e competência, o ainda pula grande correcção com
().uo o houve na suas rola ..ões com a população civil.
rio!',

V

1') Dec lara-so q ue na alínea i) da determinação 8. a da
Ordem do Exército n. o 14, 2. n sério, do corrente ano, no
louvor

dado

a oficiais o praças,

om seguida

às palavras
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(na ilha do Faial», deve acrescentar-se:
(pois que desempenharam
com muito zêlo os serviços que lhes foram
ordenados,
trabalhando
com mínimo descanso; demonstrando assim E'xcepcionuis qualidades
de dedic ição e trabalho e uma compreensão
nítida dos seus deveres».

8) Declara-se
que por portaria do Ministério do Comércio e Comunicações,
do 26 de Agosto do corrente
ano, inserta no Dtário do Gorêrno n. o Hl2, 2. a sério, do
29, foi louvado o capitão de engenharia Joaquim Teriaga Estrêla,
pelo zêlo e dedicação com que desempenhou as funções de secretário
do Ministro do Comércio
o Comunicações.
t) Declara-se
que os oficiais colocados pela Ordem do
Exército n. o 15, 2. a série, do corrente ano, no grllpo de
osquadrilhas
de aviação «República», no grupo do aviação de informação n." 1 e na esquadrilha
do aviação de
treino o depósito,
e que não pertencem
ao quadro permanente dos oficiuís d I arma de aoronáutica,
devem ser
considerados
como adidos nos termos do § 2.0 do artigo 4.0 do decreto n." 12:162, de 21 de Agosto de
1926.

u) Declara-se que o capitão do serviço de administração militar Henrique Rocha, que na Ordem do Exército
n." 15, 2.a sórie, do corrente ano, figura como adido ao
quadro da arma do aeronáutica,
pertencia ao extinto regimento de artilharia n. o 8 e presta va serviço no extinto
1.° grupo do esquadrilhas
de aviação «República».
v) Vencimentos
que, nos termos da lei n.? 1:6G8, de
9 do Setembro
de 1924:, competem aos oficiais em se·
guida mencionados,
transferidos
para a situação de 1'0serva:

Pela

Ordem do Exército
n.? 7, 2.& série,
Maio do corrente aDO:

de 31 de

Major José Pereira Honorato,
558;581, sondo : pensão
do reserva,
231tS; 0,14 por conto, 69r$H; l('i n.? 888,
30tS04:; lei D.O 1::332, 228b33; do voncimoato total31OtS20
são pelo Ministério das Colónias, sondo Angola a. última
província
em que serviu, o 248~Gl pelo Ministério
da
Guerra. Tem um aumento do lU por cento sobre o sõldo,

~.' Série
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de 30 de

Coronel
Luís Pinto de Ascensão Moreira,
333t$24,
sendo: pensão de reserva, 289692; 0,14 por cento, 2;540;
lei n." 888, 29,523; lei D.O 1:332, 11669. Tem o segundo
aumento de 10 por cento sobre o sõldo.
Coronel Teotónio Roberto de Morais Sarmento, 493;$31,
sendo: pensão de reserva, 353694; 0,14 por conto, 14621;
lei n. ° 888, 36681; lei n. U 1:332, 88t535. Tem o terceiro
aumento de 10 por cento sõbre o sõldo.
Estes oficiais rocebem os sous voncimentos respectivamente
pela 2. a região militar e pelo governo militar
de Lisboa.
Coronel de infantaria
José Augusto Duque, 309;$20,
sendo: pensão de reserva, 255660; 0,14 por cento, 6tS44;
lei n. ° 888, 26620; lei n. ° 1:332, 20t$96. Tem um aumento de 10 por cento sobre o soldo.
rola Ordem do Exército n." 15, 2." série,
Outubro do corrente ano:

de 22 de

Coronel José Augusto Santos Lucas, 336;$80, sondo:
pensão do reserva,
259t$u9; lei n. ° 888, 25t$90, e lei
n.? 1:332, 51681.
Capitão de infantaria
Manuel de Oliveira,
279;$40,
sendo: pensão de reserva. 197650; 0,14 por couto, 4697 ;
loi n.? 888, 20.624; lei n." 1:332, 56il69. 'l'cm um aumento de 10 por cento sobre o sõldo,
Pela presente

Ordem do Exército:

Capitão Manuel Bernardo Lopes, 154863, senelo 22670
pelo Miuistério do Interior
e 131693 polo Ministério da
Guerra, passando a vencer pela 4." região militar.
Capitão chefe de música J 01\0 Lopes, 292676, sendo:
pensão de reserva, 206618 i lei n."
20661; lei
n." 1:3:12, ü5;5ü7. Tem dois aumentos elo 10 por cento
sõbro o soldo.
Capitão
chefe de música Inácio Maria. da Costa,
249,$88, sr-ndo : pensão ele reserva, 187650; 0,14 por
cento, ii~72; lei Il.O 888, 19;522; lei 0.° 1:332, 38,544.
Tem um aumento de 10 por cento sõbre o soldo.

sss,

x) Vencimentos
quo, nos termos da lei 11.0 1:668, de
9 de Setembro do 1924, competem ao oficial em S('-
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guida mencionado
transferido
para t1. situação
forma pela Ordem do Exército n.? 15, 2." série,
rente ano:

2.· Sériede redo cor-

Capitão Joaquim José da Costa, 261;$48, sendo: penaão de reforma,
182;$50; 0,14 por cento, 2M03; lei
n." 888, 20t$75; lei n." 1:332, 33,$20; do vencimento total 120670 são pelo Ministério das Colónias, sendo Angola a última colónia em que serviu, e 140r$78 pelo Ministério
da Guerra.
Tem um aumento de 10 por cento
sõbre

o soldo.

y) Vencimento
que, nos termos da lei n.? 1:668, de 9
de Setembro
de 1924, compete ao oficial reformado em
seguida mencionado que, pela Ordem do' Exército n, o 15,
2.& série, de 22 de Outubro do corrente ano, foi premovido no põsto que vai indicado:
Alferes Joaquim, 155tS42.
z) Rectificados
se publicam
os vencimentos,
nos termos da lei n.? 1:668, de 9 de Setembro de 192i,
a que
tem direito o oficial, na situação de reforma, em seguida
mencionado,
em substitntção
dos que lhe foram arbitrados pela Ordem do Etcércitovu."
24, 2.11 série, do mesmo
ano:
Alferes Daniel Pimenta Camacho, 2ô/S72.

12.

o-

linistédo da Guerra- t. a Direcção Geral_ !.a Beparliçle

a) Declara-se
quo por decreto de 26 do Agosto do>
corrente ano, ioserto no suplemento
ao Diário do Go»êrno n.? 185, 1.:1 série, de 25 do mesmo mês, foram
oxoncrudos,
a seu pedido, do cargo de vice-presideute
do Ministério:
o tenente corooel do corpo do estado
maior AbJlio Augusto Valdês de Passos e Sousa, e do
cargo do Ministro do Comércio e Comunicações,
o tenonto-coronel
elo engenharia
Júlio 06sn1' do Carvalho
'I'eixeiru,
cargos que desomponhuram
com zõlo, inteligência e acoudrado patriotismo.
b) Declnra-se
corrente

»êrno

por decreto do 2G de Agosto do
no suplemento ao Diário do Go185, Ln sério, de 2iJ do mo mo mês, foram
para os cargos de Ministro do Interior e do

ano,

n. o

nomeados

que
inserto

2." Série
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Comércio e Comunicações,
respectivamente,
o coronel
de infantaria
José Vicente
de Freitas e o coronel do
corpo
do estado
maior, actualmente
general,
Artur
Ivens Ferraz.
c) Declara-se
que os aspirantes
a oficial, promovidos
por decretos de 1 do corrente mês, insertos
na presento Ordem do Exército, contam a antiguidade
para todos os efeitos desde a mesma data.

a alferes

d) Declara-se que foi mandado prestar serviço na Escola Prática de Cavalaria COfiO instrutor de esgrima o
major do. infantaria,
no quadro da arma, António Au·
gusto Vítor Sabo, ficando exonerado
do lugar que desempenhava
na Direcção da arma de infantaria.
e) Declara-se

que silo nomeados
do actuxl ano escolar,
mação do 2.° e 3.u graus da gscola
os seguintes oficiais do infantaria:

1.° período

para freqüentar
no
os cursos de ínforCentral de Oficiais,

3.° grau:

'I'encntes-coronéis
Cesário da Silva,

: José

Maria da Gama Lôbo, José
Júlio Garcia Gomes, João
Muria Fen:eira
António Bivar de Sousa,
Joaquim Inúcio Barcelos Júnior, José da Costa Poreirn
Q Silva e Guilherme
dn Silva Quintanilha.
Celestino
do Amaral,

2.° grau:
Capitãcs : José .Augusto de Moura, António Maria da
Câmara Botelho de Gusmilo, José Marcelino Barreira,
Joaquim
.\ ugusto Gornldos,
Luís Ernesto
da Cunha
Lima, Joaquim
Mar ia Neto, Zeferino
de Azevedo de
Araújo
Campos,
Guakliuo
Augusto Videira,
Joaquim
Augusto
de Carvulho
~foniz, Mário Augusto
'I'oixeirn
Dinis, Firrnino José do Sonsa Barroso, Luís Augusto
do Oliveira Franco, Jaime Basso Murquos o Alvuro Pacífico de Oliveira o SOllRU.
f) Declara-se
que o coronel de artilharia António do
Santana
Cabrita .Júnior, quo vor decreto dt:l 27 do Setcmbro do corronte
uno regressou
à sua arma do origem, se encontra
na situação de adido no 'Ministério
das Colónia .
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g) Declara-se
dir
do
na
bro

que não deve ser considerada
pelo pea colocação no regimento ele artilharia ligeira n.? 3
tenente de artilharia
Eurico Castilho Serra, inserta
Ordem do Exército D. o 13, 2. a série, de 10 de Setemdo corrente ano.

h) Declara-se
que foram aprovados
nas provas especiais do aptidão para o poste imediato, em 2 de Fevereiro elo corrente
ano, os capitães do quadro auxiliar
dos serviços
de artilharia
Joaquim
Altino Oromicho,
João Alho de Freitas Júnior e Josó Joaquim do Paiva.
i) Declara-se
que chegou à sua altura para entrar
no respectivo
quadro
major elo quadro auxiliar dos
serviços de artilharia,
em disponibilidade,
João dos Reis
Vitória.

°

j) Declara-se que se chama José Duarte Pereira Pinto,
e não Josó Duarte Carlos Pereira Pinto, o coronel reformado colocado nesta situação por decreto de lu do Julho
último, inserto na Ordem do Exército n.? 11, 2.a série,
do corrente ano.
k) Declara-se
quo, por anúncio publicado no Diário do
Gocêrno n. o 25[J, 2. a sério, de 12 do corrente mõs, se acha
aberto concurso por espaço de trinta dias para preenchimonto do uma vaga do nssistonte de ostudos do Colégio
Militar.
As condições
de admissão
o actos do concurso são
regulados
pelo regulamento
literário, aprovado por decreto de 31 do Julho do 192[" e estão patentes no Coo
légio nos dias úteis das 12 às 17 horas.
Os requerimentos
instruídos
com os necessários documentos devem dar entrada na secretaria ntó as 15 horas do dia 12 de Dezembro.

l) Vencimento que nos termos da lei n. o 1:668, de 9
do Setembro
de 1924, compete ao oficial em seguida
mencionado, transferido
para n situação do soparudo do
serviço pela presento Ordem do Exército:
'I'enonto Francisco Maria da Silva, 187 ~10.
'rem o aumento de 10 por conto sobre o sõldo e fica
sendo abonado pelo govêruo militar de Lisboa.
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da Guerra - t. a Direcção Geral- 4. a Repartição

a) Declara-se que o capitão de infantaria Agnelo João
Taveira Moreira, condecorado com n Cruz de Guerra
de 3.a classe por decreto de 27 de Março de 1926, inserto na Ordem do Exército n.? 6, 2.a série, de 31 do
'mesmo mês e ano, deve ser considerado como conjuntamente louvado pelos serviços referidos no mesmo decreto.
b) Declara-se que por portarias do Ministério da Marinha, insertas no Diário do Govêrno das datal abaixo indicadas, foram condecorados pelo Instituto de Socorres
a Naufragos, com as medalhas que lhes vão indicadas,
os seguintes oficiais e praças:
Medalha

de prata

CApitão do serviço de administração militar António
Álv3.ro dos Santos Pereira - 7 de Outubro de 1927.
Medalha

de cobre

Capitão do serviço de administração militar Carlos
Chaves Costa-7
de Outubro de 1927.
Tenente miliciano de infantaria Manuel Pedro Rodrigues Pardal- 7 de Outubro de 1927.
Tenente do serviço de administração militar Fausto
Rosário da Conceição
7 de Outubro de 1927.
Tenente do serviço de administração militar Simão
da Costa Almeida--7 de Outubro de 1927.
Tenente milieiano do serviço de administração militar Alberto Celso da Silva Pico-7
de Outubro de
1921.
Segundo sargento .n.? 115 da 9." companhia do regimento de telegrafistas Alberto Freire Puga -13 de N 0vembro de 1926.
Seg ando sargento artífice n. o 177 da secção de depósito do batalhão de metralhadoras n. o 1 Francisco de
Ascensão-17
de Janeiro de 1927.
c) Condecorados com a. medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as dis-
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aprovado por decreto de 28 de

Medalha de ouro

lIiuislério da Guerra - 3. a Direcção Geral- 7. a Repartição
Coronel do corpo do estado maior João de Sousa Eiró.
Go~él'110 militar

de Lisboa - Quartel general

Capitão de infantaria Manuel Joaquim de Magalhães.
Rel;imento de infantaria

n.· 11

Tenente-coronel Hermenegildo Augusto de Faria Blanc
Júnior.
Regimento de infa.ntaria n.o 12

'I'enente-coronel

Jerónimo Gonçalves Ribas.

Batalhão

de metralhadoras

n.O2

Primeiro sargento artífice coronheiro n.? 54-E, Josó
Maria da Silva Tuna.
1.. oompanhia de trem hipomóvel

'I'enente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
Anselmo da Mota Lobo.
Regimento de ol\~alar1a n.· 1

Primeiro sargento artífice coronheiro n. o 16-~, Fausto
Vital.
Seoretariado

militar

Tenente Artur Marques.
At'8enal do Exéro1 to

Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia.
António José de Simas.
Oasa de reolusão de V1ee11

Capitão de infantaria António Soares.
G'Ila.rcla. nacional

repubu'oa.nllo

Comando geral

1'enente-coronel
do Sá.

de infantaria Júlio Tomás Rodrigues

Tenente-coronel

de infantaria Ernesto Dnval Pestana

Batalhão n.· 2

Lopes.
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} atalbtio n.· "'

Segundo sargento músico de 2.3 classe n.? 30/30, do
estado menor. Delfim Duarte de Mendonça, e segundo
sargento n. o 3/108 da La companhia Manuel Bernardo.
Guarda

11900.1

Primeiro cabo n. o 266/160 da 5.:l companhia do batalhão n.? 3 Manuel dos Santos.
Medalha de prata
2." região militar-

Quartel general

Tenente do secretariado militar José Martins Ribeiro.
Regimento de infantaria n," 5

'I'oneutes : Jot O Vitorino Soares do Avelar, Paulo
Cúmano, Pedro Joaquim da Cunha Meneeos Pinto Cardoso o Raúl Martins da Costa.
Alfores Francisco José Alvos.
Rogimento de infantaria n.O7

Tenente José Teodoro da Silva Santos.
Regimento de infantaria n.O 17

Tenentos: António das Neves Graça, Dinis Evangelista Tôrres Júnior o .Iosé ::'Iraria Mlru da Costa.
Alferes, com patente de tenente, Raúl Baptista Correia.
Alferes Manuel António Tomé.
Regimento de infantaria n.O18

Tenente Adelino Dias dos Santos.
Regimento de infantaria n.· 21

Tenent

António Querubim dos Reis Chaves.
Regimento de infantaria n.· 22

'I'enontes Frederico Augusto Lopes da Silva Júnior
.:\liguel Cristóvão de Araújo.
Ba.talhão de caçadores n,>

o

õ

Segundo sargento n," 99-.b}, Joaquim Barata do. Santos.
Batalhão de metralhadoras n.O2

Primeiro sargento n." 8-E, Manuel Antão.

8]4

ORDl!lM DO EXltRCI'l'O
Regimento de artilharia

N.ó 16

ligeira n.O 15

Tenentes José Diogo de Campos Carmo
Augusto Dias de Castro Pereira.
Regimento de artilharia

Sogundo sargento
concelos.

2.· Série

o Eduardo

de costa n.' 1

n, o 23-E, Fernando Rigouo do Vas-

Escola Militar de Aviação

Tenente pilôto-avia~or António Gonzaga Pinto.
Grupo de esquadrilha.s de aviaoão .Repúblioa»

Tenente do aeronáutica

Carlos Felner Arantes 1'0-

droso.
Esquadrilha

n. o 1 de caça

'I'enoute do infantaria António Augusto David.
Primeiro sargento graduado mecânico n. o 43;> Artur
do Oliveira.
Segundo sargento n. o G- i;, Heitor Tomás Botelho d
Morais Sarmento.
1.' oompanhía de aaúdo

Primeiro sargento H.O 9-lij, Alberto de Campos Lobo.
Primeiro sargento ajudante de farmácia n." 165-1~
Josó Dias de Resende.
Segundo sargento n.? 33-E, José do Assunçl o Bastardo.
3.· oompanhia de aaude

Segundo

sargento

n." 1:040 Manuel Pereira do [on-

donça.
Seoret riado militar

.Segundos

sargentos n." llf> Jo: ' Augusto do Sá Pilão, o n.? 24G António d Silva Jnrdoso,
Esoola Prátioa. de Administração

Oapitão módico Aníbal do .1010

I)

Militar

'Ia .tro ~ . ln r ~id.

Guarda naoional rcpubltcana
I

u

II! io

11.· .4

Alferoe do infantaria J ntónio Joaquim Ahruuho n,
Segundos sare nto músicos d :La elas o n,' 13 174
António Joaquim
Ionçalvos,
n." 50/50 António da
C08tl1.,ambos do o tado 1Il( uor.
Primeiro cabo enfermeiro 11.° W:':1~l5 Albano António Riboiro,
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Soldados: n. ° 25/1:093, Álvaro Montes de Oliveira;
n." 55/2:662, António da ilva ; n, ° 63/1:370, Abilio da
Costa; n,o 95/2:186, Anselmo Gomes de Carvalho, todos
do estado menor; n.? 35/1:518, António Correia Dias, e
n. o 40/136, António Teixeira, ambos da La companhia;
n.? 74/1:745, António José do Nascimento, do esquadrão do mesmo batalhão.
Guarda flsoal
But nino n.· :3

Sargento ajudante n." 2:290. João Varão.
'<,gundos sargento: : n. ° 7/544, J 0110 Pereira Guedes;
n." 44/101, José Guilh rmo Por ira Leito, o n.? 354/2:789,
Evaristo
Isidoro Antun , todos da 3.& companhia;
n.? 63/2:027, António do ....
[ascimcnto ; n.? 7/1:018, Francisco António do ....a cirn nto Nogueira, e n.? 3]/851,
.T 0110 da Rocha N unos, todos da 5.:l companhia.
Primeiro cabo n. ° í45 2 :3, J o. é do Anjos Coelho, e
soldado n.? 0'2:262,
arlos Alberto Rodrigues, ambos
da 2.& companhia.
, oldndo : n." 10 )/1:03:\
arlo Gomos: n." 107/1:034,
Abílio
lvaro ('ronçnlvo ; n.? 151/1:110, ::\Ian\101 José
T

Afon o; n." 214/2:04 ,Jo quim g teves, o n." 313/2:0G7,
António Augu: to
.LI

oar

,todo

da 3. a companhia .

dalbn d

obre

Regimento do lnfantnria. n.O 1

· egundo llrg nto u. ° 14-R • lanuel

·ogu ira <ln ilvn,

Regimento de infantaria. n.O 3
argi nt 11.0 7\J-h., Jaim do Espirito Santo

• guudo

Araújo.

Regimento eis infantaria. n.- 19

'gundo . are nto mili irmo n. o 5-h, Vergílio Ribeiro
O ório.
Ba.talhão de motralhadoras

llrg nto 0.° 5_-E,

ezuudo

Trindnde.

E 001 Pràtio

Prim iro

h

rv nt

\} n o

n.O 2
nic to l,'ern,jl'n.

de Artilharia.

0.° 21-F..., A<1 lino Lopt.

Oui·

r

10

R
•

O'

im

to da sa.padoro

lido n.rg nt

II. o

3-b

de o minhos de ~ rro
( rIo I' r ira dtl .'

OtIS.I.
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Guarda n acíonal republioana
Balalhlo

TI o

:3

Soldados:
n. ° 60/4:186, João Moita Calhordo, o
n." 121/4:247, Henrique Francisco, ambos da 3. tompanhia,
11

Butalhüo

1l

o -1

Segundos sargentos músicos dó B.:1. classe : n. o 24/~:410,
Manuel Bernardo Júnior; n.? 86/~:G70, Josó Martin:'!
Soares, e n.? 88;3:22t!, José Fernandes Queiroz Montei1'0, todos do estado menor.
Soldados:
n.? 127/2: 30, José Nunes do Sousu ;'
n." 131/561, Domingos Martins MOllru,.o D.O 152/l3:009,
António Gonçalves Mujo, todos da La companhia.
Segundos cabos: n. ° 2G/2:426, António dos Suutos Viconte, e n." 27/2:506, António da Costa, do esquadrão
do batalhão.
Soldados: n.? 49;2:927,
João POrt'S; u.? f>1/:3:528,
António Francisco;
n.? 110/:3:224, AU"'UHto Henrique
Afonso; n." 111/2:523, Raúl do Abreu Poreir ; n." 112/
2:G65, Joaquim GODl . ; n." 141 j:771, Jerónimo Riboiro ; n.? 143/2:608, Manuel da Costa ; n. o 145/2:625,
Artur da Cunha, I) n." 146/2:G2G, José Rodrigues 1i\'1'roira, todos do esquadrão do batalhão.
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b) Declara-se que, em conformidade com o disposto no
artigo 240.° do regulamento para o provimento dos lugares do magistério da Escola Militar, aprovado por
decreto de 13 de Junho do corrente ano, faz-se público
que, a requerimento de um dos candidatos, fica aberto
concurso por provas públicas para o provimento do lugar vago de professor da 16.a cadeira, entre os candidatos, ao provimento desta vaga, já admitidos, findando o
prazo deste concurso em 14 de Fevereiro de 1928.
Os candidatos deverão apresentar na secretaria da
Escola, até as quinze horas do citado dia 14 de Fevereiro de 1928, os seus requerimentos.
Nos termos do artigo 25.0 e seus parágrafos as provas
do concurso constitutrão no seguinte:
Execução de trabalhos de aplícaç o, duas lições orais
e defesa de uma dissertação . õbre um assunto escolhido
livremente pelo candidato, entre as questões mais importantes da matéria da 16. a cad ira (tática de infantaria).
A prova dos trabalhos práticos será eliminatória.
Na oxccu<;,lI'odesta prova os candidatos tirarão à sorte,
na própria ocasião, os pontos relativos à maté-ria da
cadeira acima mencionada, devendo acto contínuo elaborar um relatório acêrca dêsses trabalhos, o qual lerão
em seguida perante o júri. Finda a leitura do relatório
poderão os candidatos ser interrogados acõrca dêle por
dois ou mais membros do [úri, não devendo todo o interrogatório durar mais do uma hora.
As prova
orais constarão de duas lições, de uma
hora cada uma. e 'postas pelo candidato, versando sõbre ponto tirados à sorte com ant cedência do quarenta
e oito horas, sõbro a matória du cadeira acima meneionada, devendo seguir- o a cada lição a argumentação
feita por doi membros do júri para sse fim nomeados,
cada um dos quais poderá interrogar até meio hora.
Na defesa da di rtação, qu or:í.impressa e entregue
na secr taría da E 'cola at trinta dias ant s do dosignado pl\ra a primeirns pr0\"11 do concurso, em número
de ox mplar
igual ao do m mbro do júri e mais seía,
a argumentação d v
or f ita por dois III mbros do
m smo júri, pr viamentr designados p ra S&O firo, cada
um dos quni pod rá int rrocar nté uma hora.
O ponto para as prova prática sorá um só para os
cnndidato
qUt Kl r m
ta. prova nos moamos dias.
0, pontos atarão patent
na ecret riu da Escola

ORDEM DO EX~RClTO

820

N.- 16

2,' Série

aos candidatos admitidos nos vinte dias anteriores ao
que fõr designado paro. o. primeira prova.
Os candidatos que não entregarem a dissertação nos
prazos marcados serão excluídos do concurso.

15.

o

-lIillislério

da Guerra- Conselho de Itefur~os

~dito8 de oento e oitenta. dia.s
Pelo Conselho de Recursos correm éditos de cento o
oitenta dias, a contar da data da presente Ordem, citando o oficial abaixo designado para, na qualidade de rocorrido que é, apresentar, querendo, cont stação num
processo que no mesmo pende e em que Filipe Pinto da
Fonseca, tenente do infantaria, recorre por se julgar ii galmento preterido em antiguidade. O r corrido, bem
como seu representante legal, tem vista do processo na
secretaria do mesmo Conselho, dontro do referido prazo.

Rocorrido r
Tenente de infantaria
raiva.

Silvino Artur

de Oliveira Sa-

Polo Conselho de Recursos correm éditos de conto
e oitenta dias, a contar da dnta da presente Ordem, citando os oficiais abaixo designados para, na qualidade de recorridos qu são, aprouentarem, querendo,
contestação num processo quo no mesmo ponde
em
que João Ilenríque de Melo, major de infantaria, recorro
por se julgar ilegalmente preterido em antiguidad . 08
recorridos, bom como seus representantes
legais, tõrn
vista do processo na secretaria do mesmo Oons lho, doutro do referido prazo.
Recorridos:
Coronéis da me IDR arma: J.RÓ ãndido de ASl4ls o
Almeida Mato», Casimiro Vttor de OU!l1.\ Teles, Joaquim Pereira Cardoso, Pedro Serpa Afon o, Alfr do
António de Azo do, José do Oliveira (Iom B, José Virg?lino {i'eio Quar.osma, Manuel AugU!~to Rodrigu
da
SIlva Lopo , Gonipro da Ouuha dt l<~çu osü~ :{i'roita {
Almeida, Feliciano António dI!. SilVA L al, Manuel de
Almeida Campos do GUllmlo, Horáci 8 v ro de Morai

2.• '6rie
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Sátiro Lopes Pires Monteiro, Cesário Augusto de Almeida Viana, António Joaquim
do Almeida Valente, Joll.o
José da Piedade Guerreiro, João Inácio Guerreiro,
António Ferreira
N oves, Franeisco Martins Ferreira,
Afonso
Henrique
Barbeitos Pinto, José Martins Cam eira, António Henrique
Simões de Sousa, José Júlio de Almeida
da Costa Pereira,
Manuel da Cunha Paredes Júnior,
Fernando
Álvaro de Almeida Carvalho, Júlio Cósur Gil
Iglceiss, António Amadeu Rodrigues de Sousa, Guilhermo Correia
de Araújo, Jerónimo Gonçalves Ribas, Ernesto Duval Pestana Lopes, Manuel da Silva 'roi 'eira.
Majores
da mesma arma: Francisco Pedro Curado,
J'ácome Maria Oom do Vale, Joaquim Leitão, Fernando
Simas Xavier de Basto, João Rodrigues Baptista, Abílio
Augusto
Valdês de Passos e Sousa, Alvaro Soares do
Molo, Hélder
Armando
dos Santos
I ibeiro, Eugénio
Tôrre do Vale, Vasco Crispiniano da Silva, Francisco
Rosa Ventura,
Mário Constantino
Oom do Valo, José
Firmino da Veiga Ventura, Cnetauo Eduardo Freire do
Andrade,
António Germano
Guedes Ribeiro do Carvalho. José Maria Vale de Andrade e Bento gStOVORRoma.
Capitães da mesma arma: Jorge Gerv is (' odinho de
Mira e Nicolau Lopes Perdigão.
Éditos de trinta dias
P(>10 Conselho
do Recursos
correm
éditos de trinta
dias, a contar da data da presente
Ordem, citando o oficial abaixo mencíouado
para, na qualidade do recorrido
quo é, apl'tlil ntar, querendo, contestação num prece so
que no mesmo pendo e cm quo Carl o Murquos ~ragnIhã08,
toneuto do urtilhnria,
recorto por ~CI cousid irar
ilogulmonto . prctot-ido om põsto. O recorrido,
bem como
!lOU ropresontunto
legal, tom vista do procoss o na secrotaria do mesmo Conselho, dentro do referido prazo.
Rocorrido
Capitão
valho.

Pelo

dia',

:
de

artilharia

Conselho

a contar

de

1~!Ilídjo

U cursos

GIL dat

da pr

.JOl'lÚ

correm

(rug

ira do Car-

éditos d

trinta

ente Ordem, citando

os

oficiai'
nhnixo designados
para, na qualidade do recorrido que são, apn'sontaroDl,
querendo, conte taçNlQ HUlII
proco 80 que no JIlosmo ponde () em qU(' .t\ ntúnio do {a-
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tos Ribeiro, tenente miliciano do quadro especial do regimento de artilharia de costa n. o 1: recorre por se considerar ilegalmente preterido na promoção ao posto de
capitão, Os recorridos, bom como seus representantes
legais, têm vi, ta do processo na secretaria do mesmo
Conselho, dentro do referido prazo.

H. corridos:
Capitães da mesma nrma : Josó Vítor Nobre da Costa
Sequeira, Em sto Florêncio da Cunha, António '1'01'1'08
Baptista e Fruncisco FI' ire de _Ia tos.
Pelo Con lho J. R cur os correm éditos de trinta
dias, a contar da data da presento Ordem, citando os
oficiai, ahni 'o dl signados para, lia qualidade do recorridos quo são, apresentarem, querendo, contestação num
processo que no mesmo p nd e em que Josó Joaquim
Romão, major do C3.'nlari3., recorro por se julgar ilegalmente pr .terido cm antiguidade. Os recorridos, bem
como cus repre ontant
I zai , têm vi ta do processo
na secretaria do mesmo ""on elho, d ntro do referido
prazo.
Recorridos:
_Iajor 'fi da mo ma arma: Arruando Pereira Carvalhal
da Silveira 'I'elo B tt ucourt e Primo do Sá Pinto de
Abreu 'oto Mai r.

1)010 Cou selho de n cursos correm édito do trinta
dias. a cont r da data da pr
nt Ordem. citando OH
oficiai abni: o ril" ignados para, na. CJ unlidad de recorridos quo são, apre ntar m, quer ndo conte taç, o num
proc 80 quo no me mo P ndo
rn qu Edu irdo Hodriguos d
rvalbo, major de ng nharía, recorro por
so julg r ii galmentc preterido
m antiguidado. Os recorrido', b ui .omo seus r pre ntantes 1 guis, tem vista
do proc 8 o Da s cr taria do m mo Con lho, ,I ntro
do r(\1i ddo pr zoo
.I

H corrido:
M. jor
da me mIL arma: huO' nio António Duro .< ~ avi Ir, I' rnanrlo
aI\'< o .Jllcom' de n tro e ArmÓllIo
Leal 00111::1.1\'os.

I
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Obl'tl1ário
1927
Fevereiro

4-

),

18 18 -

Outubro

23-

»

21 8-

»

Novembro

Capitão da aeronáutica Angelo Anialdo Felgueiras
e Sousa.
Major médico Rafael Futsehor de Magalhães .J únior.
Terceiro oficial, reformado, Francisco Bernardo (la
Costa.
Coronel, na situação de reserva, Pedro António
Alvares.
Coronel médico, reformado, Josó Gomes H.iLe.iro.
Coronel, reformado, António Luís Teófilo de Araújo
Waddington.

Reetltlca~ôeJel
Na Ordem do Ext!rqito 11.0 15, 2.· série, do corrente uno, P: 7.J),
1. ;1, onde se lê: «Campos», deve Ie r-se : «Gomes» i P: 742, 1. 13,
onde 80 10: «Lourenço», deve ler-se:
«Loureiro» i p. 743, 1. 19,
onde se lê: "mo ma situação», deve Ior-se t "Ritna~'ão de adido» .

Abillo Augu~to Valdê« de Pa.o;.~08 e Sou.~a.
Está conformo.

o .\judanLe

General,

N.0 17
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monto de infantaria n.? 0 Alfredo Augusto, José Pinto,
Franci c6 Alves Ferreira, :\hnuC'1 Pinto Veloso, Carlos
da Silva Fontes, Dagoberto Alves, António da Costa
Macedo, Luís Augusto da Silva, Armando Augusto Lopes, Raúl Martins, Manuel Martinho, Vasco Barreira,
António Alves Janeiro Sobrinho, Francisco Ribeiro e
Valentim Augusto Montanha; do regimento <10 infantaria n.? 19 António Cardoso e Manuel Gonçalves ; do regimento de infantaria n.? 21 Manuel António S .rra, Manuel Esteves Ramos, Octávio Clemente Pereira, José
Muria de Oliveira e músico Manuel Joaquim; da primeira companhia de administração militar, miliciano António '1'ru1)1110.
Os Ministros do todas as Ropartiçõo
assim o tenham
entendido e façam executar. Paços do Governo da Repú blic 11, 2(; do Novembro de 1027.- ANTÓNIO 6SCAR DE
FRAGO o CAR~lONA -Jo.
é Vicente de 11/'eita.~-}.fanuel
Rodriyues Júnior- João José Sinel de Cordes =Abtlio
Augusto Valdês de Passos e Sousa-Agne/o
P01·tt!rtAntónio .Jlfaria de Beitencourt Rodl'Ígues- Artur lcens
Fel'raz-.Iot'fo
Belo - José Alfredo Mendee de Magalhães - Felisberto Alres Pedrosa.

IIDislério dI Gama - i,& IIirec~o Geral- t • ReparlJtã~
Usand
da faculdade quo me confere o B.O 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, do 26 do Novembro do
1926, Hoh proposta do Ministro da Guerra: h i por b m
decretar que nos termos da I i n.? 1:817, do 12 de
Agosto do 1925, o decreto n." 13:872, do 1 de Julho do
corrent
uno, 8 pag u o subsídio mensal d 6~ a
D. Guilh rniina nos a Per ira Grilo, viúva. do coron 1
veterinário José Maria Alves Torgo.
O Ministro da Guerra a sim o t Ilha entendido
faca
execut: r. Paço do Govêrno <\n Ul públi a, t m 19 d
Novembro do 1927.-ANl'Ó~Jl}
OS<':Al~ DE F R (10'0
CARMONA Abllio Augusto Valei 8 dr. Paesoe c '011.a,
1 snndo da faculdado quo IJ.lO confer o n. o 2.0 do artigo 2.° (lo decreto n.o 12:740, do 2G d Novombro de
19~u, oh propostn do tini tI'O dn. G 1I( 1'1'1\: 11i p r h lU
decretar qllo nO tormos da h'i n.o 1:817, do12d
Agosto d H125, o ducr to Il,O 13:872, do 1 d Julho do-
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corrent 'ano, se puO'u o sub ídio m nsal d 6
g nia F rr ira
ampaio
eus filho Iatild
arnpaio
d'
ilvu, .faria B lém Forréiru da ilva, Almor Vergílio Ferreira da Silva, Migu(\l Fornando Forreira da
Silva c Armindo Ferreira da ilva, viúva o órfãos do
tenent
do nadro do r 'serva Jo ó Iário da Silva, O 3.
D. Bárb ra dos
antes Léló de Oliv ira
seus filhos
Isilda Pais d Oliveira, Américo Pais do Oliveira, Alberto Pai' do Oliv ira e Júlio Pais do Oliveira, viúva e
órfãos do capitão do infantaria Júlio Pais de Oliv ira.
O Ministro da Guerra a, im o tenha entendido (\ fac;
e: cutar. Paços do Governo daRopúlilica, em 26 do 0vembro de 1927,-A rróxro O~CAR DE FRAGOSO OARMO.'A-.Abílio .Augusto Valdês de Passoe e Sousa.

2. o - Por decreto de fi do mês findo:
Ihui lériu da Gu era -- f. a Dirtcção Geral- P neparlição
onsid ada profe sora fI ctíva de 1.& classe do curso
prhnário geral do ln' ítuto Profis ional do Pupilos do
E cército, desde 15 do Outubro do 1921, a professora D.
Gertrudes Augusta Sá, da Costa.

3. o - Por decretos de 19 do mês nndo:
lIini Itrio da Gum.l- Rtparli ão do Gabiuel

ond orado com
srrnu de cav 1 iro dr Ord m de
ri to, por 80 achar Da c ndicõ
da alín a a) do artigo 5.°
artigo ;!1.0 do r gulamecto d Ord -ns ~1i1itare
Portugue as, o cid dilo panhol, D.
nlvador
Dinz B aio.'

Lo}> 'Z.

lIio'.léri. da G1Itm - f • Direc~o 6enl-

t· Repartitlo

quo trntn

único do
aio d 1 19,
to d 1920,
luri I amicapitil
da

O

28
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mesma arma Bento Moita o Joaquim Filip Chaveiro,
da guarda nacional republicana,
por terem compl tudo
o tempo do serviço efectivo como oficial ueccssário pa111l.
o primeiro aumento de 10 por cento sobre o soldo,
Ooncodídas as vantagcus
do que trata o § único do
artigo 6.0 <10 decreto n. o 5:570, elo 10 do Maio de 1019,
modificado pela lei n. o 1 :039, do 28 do Agosto de 1920,
a contar do 1 do corrente mês, ao capitão do quadro auxiliar dos serviços de engcuharia João Fernandes,
por ter completado o tempo do serviço ofectivo como
oficial, necessário
para o primeiro aumento do 10 por
cento sõbre o soldo.
Concedidas as vantagens do que trata o § único do artigo 6.0 do decreto n." 5:570, de 10 de 'Unio d 1919,
modificado pela lei n. o 1:0:39, d~ !?8 do Agosto do l!:)20,
a contar das datas quo lhes vão indicadas, aos sQO'l1iutcs
oficiais do serviço de a<lministra<;1o militar:
Coronel .\lfro( o Ernesto. Ialt z Pico, da 3.11 Reparti.
ção da Direcção
do S rviço d Admínis te ção Militar,
do. ao 1 do corrente mo <í cupitllo .10 Ó Fcrna» os
Duart , tb .:1.n Repartiçl1.o da. 4.n Dircc no G ~l'ul 10 • li.
riistério da Guorra, desde 1 o Novembro do ano findo,
por t rem completado o tl'l o de s l'Yi~o ofccllvo como
oficial necessário para o segundo aumento do 10 por
couto sObro o soldo.
N 1110

nouh um ofoito o dccroto do 3 do • em bro
ins rto na Ur {em do Etuércüo n. o 13,
2.
'ril', do 13 do mr mo mO" que pu ROl! à. . ituação
do adido o major do cng\!llllal'i i, cm di ponibilídndo,
Jorg Ar,énio d Olh irll. MoI' ira.
() UO

110 COl'Z'C'lltO
a

'\110,
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Adidos

Capitão de infantaria, na Carr ira d Tiro Verguoiro-Ducla Soares, Joaquim António Marquos Júnior; tonentes de infantaria, "no batalht
de metralhadoras 11.p 3,
José Monteiro da Rocha Peixoto, e m disponibilidade
João T ixéira da o ta e o alf ros do serviço d administra 'ão militar, upranurnerário, da 2. a companhia, António Fria Fon eca, o doi primeiro por terem sido
requi. itudos para dosompenhar comissões do serviço doo
pendente',
respqcrivamcuto,
do Mlnistório do Interior
como segundo cómandúntc da polícia de segurança pública do Li 'boa, o do Ministério das Colónias na província do Angola, no' termos do § único do artigo 5.0 do
doere to 1.° 13:309, de 23 d ~Iarço do corronte ano, e
os dois últimos por lhes ter sido concedida licença ilimitada.
Adido

1\0

quadro

Capitão de infantaria, adido, Jo 6 d Almeida assar,
que, d r gro O do J:lini. tério da 'inanças, da guarda
fiscal, so np: sentou om 10 do corront me.
Disponibilidade

Capitflo do infantaria,
dido, Mário Augusto 'I'oixoíí-a
. ini
que, do regr so do Mini tório do Interior, da
guarda nacional republicana,
apr sentou om 10 do
corr nte mê .
I

Supranumerário

qu

Ton nt
. apn

infantaria, adido, 1.111 P ixoto Teixeira,
entou d lic nçr ilimitada.
Reserva

oroncl, o t nnnto-coronol do infantari
na. situação
r serva, Gabriel António da Silv , nos termo do artigo 441. do d scrcto d 25 d
Iaio (k 1911, contando
a antig iidad dosd 13 do Ago to do corrente ano.
J

d

0

Reforma.

ndido ..?a"ior, t n nt -coron I João
osta 1 alhn l major Joaquim José Vaz du Gama
Barata, to lo na ituaç o d r
r\'a, por
relD atin ido
o limit do idado, no t rmo do n.O •• 0 do . 2.0 do artigo 60.0 do d cr to ll.() 12:017, d 2
Agosto d 1926.

da.
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4. o - Por decretos de 26 do mês findo:
lIioistério da Gucrra- L a Direcção Geral -

2,&

Reparti~ão

Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo G,o do decreto 0.° 5:570, de 10 oe Muio de 1919,
modificado pela lei n. o 1:039, de 28 do Agosto d ' 1920,
aos oficiais em seguida m ncionados, por terem com pletado o tempo de serviço efectivo como ofici 1 necessário
para o primeiro aumento do 10 por cento sobre o õldo :
Capitltos: do quadro auxiliar dos serviços do artilharia, do regimento de artilharia ligC'Íra n." '5, .;. arciso da
Concói 'ào Férréira ; da casa do r clueão tl)mporária
S. J ulíão da Barra, António do Olív ira, c da 1.a com.
panhia de trem bipomóv'l, João Ml1rt10s da ~ih"l, todos
dóstlo 1 do cor
te mõs.
'I'enentos : do artilharia, João Vitorino Fróis de AImeida, o do quadro da arma, Márlo Josó da Silva 'era-

uo

ses do Âr
do, do de :30 d .Junho do corronto
no,
o do quadro
auxiliar
dos S r iço. de ar tilhi t 'n, ulido,
00 ~1inistório da' Colónias,
Jcsó U dri U f> 1 rcir
milo Xavier, desde
do Dezembro do 1925 .

V!l

~o

.Concedidas as vantagens JÜo que trata o § único llo
ar igo G.O do decreto n." 1"'):f>70,do 10 <1(' ~{Uio tlll 101 ,
modlficado pela lei n." 1:030, do 28 do J\go to .de 1020.
a coutar das datas ql1l' lhos, ão dosigundas,
de cavalaria. em 'oguirln mcucíonad s:

,QS

oficiAis
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por terem com plotado o t m po de serviço efectivo como
oficial nocessário
para o primeiro num nto do 10 por
cento sobro o ôldo.
Concedidas as vantagens elo que trata o § único do
artigo 6.0 do decreto 11.° 5:ó70, de 10 de Uaio do H119,
modificado p ia lei n." 1:030, de :38 dr. Agosto de 1020,
desde 1 do corrente DIU:>, ao c, pitão da a ronáuticn Carlos Fernando
da CUI lia o Almeida, do 1.0 grupo indo
poudoute do aviação de bum bani 'amonto, por ter completado o tempo de crv i<;o ef tiv o como oficial necessário para o primeiro aumente r1 10 por cento sobre o
soldo.
Concodidas as vantag n do quo tntt:l. o § único do
artigo G.o do decreto n." :):57 , de 10 do Maio do 1919,
modificado pelu 1 i n.? 1:( 39, d 2
Ago to UH Hl20,
a contar da d tu qu Ih 'o indicr das, ao seguiut S ofi iai do erviço qn. admini t -ao, O militar, por terem complot. do o tempo do serviço efectivo corno oficial
neces árlo para o primeiro ama nto de 10 por cento sObr o sõldo :

832
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Supremo tribun!l.l militar

Exonerado de adj unto do juiz relator, o bacharel Manuel do Sacramento Monteiro, por tor sido aposentado.
Adjunto do juiz relator, o bacharel Alberto Teixeira
de Sampaio.
Adido ao quadro

Capitão de infantaria, adido, Francisco Costa que, de
regresso do Ministério das Colónias, so apresentou em
18 do corrente mês.
Disponibilidade

Tenente de infantaria, adido, Carlos Gomes dos Santos que, de regresso do Ministério do Intorior, da guarda
nacional republicana, so apresentou om 21 do corrente
mês.
Reserva

Capitão de infantaria, em disponibilídado, Manuel António Vaz Osório Júnior, por ter sido julgado incapaz
do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção.

lInislério da Gllerra -I. a Djrrc~Iio Geral- P Reparliçá4
Condecorado com a medalha militar de ouro da classe
de bons serviços, com palma, em substituição de duas
de prata da mesma classe, por so achar nas condições
da última parte do § 1.0 do artigo 8.0 o La parte do
n. o 3.0 do artigo 13.0 do regulamento para a conco ssão
da medalha militar do 28 de Setembro do 19] 7, alt rudo
pelos decretos n.O 6:093, do 11 do Setembro de 1919, e
12:081, do 9 de Agosto do 19::!6, o primeiro sargento
serralheiro-ferreiro
n. o 153;1 :015 do 4.0 esq uadrão do
regimonto do cavalaria da guarda nacional republicana,
Alberto Augusto do Araújo.
Condecorado com a medalha militar de prata da
elass de bons serviços, por se achar ao abrigo da alínea a) do § 2.° do artigo 8.0 do regulam nto para a concessão da medalha militar do 28 d
tembro do 1917, o
major da aeronáutica João Luís do Moura.
S

Condecorados com a medalha militar de cobre da
cllls.se do bons serviços, com palma, por se achar m ao
abrigo da alínea b) do § 8.0 do artigo 8. o n. o 3. o do
artigo 13. o do regulamento para a concessão da meda-

2." S6ric
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lha militar de 28 de Setembro
de 1917, alterado
polos
docrotos
n.OS 6:093, do 11 d \ Setembro do 1919, e
12:081, de 9 do Agosto de 192G, o prim 'iro sargento
n. ° 8-E de ordem do batalhão de metralhadoras
n. ° 2,
Manuel Antão, e o segundo sargonto n. ° 45-E de ordem
do mesmo batalhão António Dias de Beja.
Condecorados
com a med. lha militar
do cobro da
classe de bons serviços, por
acharem ao abrigo da alínea b) do § 3.° do artigo
.0 do r
gulamento pura a concessão da medalha militar di' 2 de Setembro de 1917,
alterado
P lo d creto n.? 6:093, de 11 do 'etembro de
1919, os primeiros
sargento
n.? 7-E de ordr m da
2.:1 companhia
d trem hipornóvel
João da Fonseca;
n. ° 7(j-E d ordem do regimento
d cavalaria
n. ° 4,
António :\faria
imõos, n.? 2:040 da 7.1. companhia d
reformados
Augu to Gino ~roreira.
1

lioi~lério da Guerra - P Direrç~o Geral-

. a Rel'arlição

Concedidas
as vantagens
do que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, d 10 do Maio do 1919,
modif ado pela lei n.? 1:039, de 2 d Agosto de 1920,
d isd 1 do ..: ovembro de 1026, ao capitão do serviço do
estado maior Carlo: do J zevedo Carvalho por ter complctudo o tempo do serviço efectivo como oficial nocosário para o primeiro aumento d 10 por cento sobro o
101do.
•

5. o - Por decreto de i do corrente mês:
Bata.lhão de a.utomobilistas

T n nte upranumorãrio,
o alferes d i~fantnria suprunurnorário, Horn ro Augu to Lopo. da Neves, contando
a nntiguiJud
d isdo 1 do Julho do corrente ano.
Adido

'I II nt
uprnnUlll ráric, O al.f~'r de in~antnl'Ía~ suprancm rárlo,
dido,llnJj. CO), .IIhtard
AV1açllo,l<ranci co

armonto

10rai

Pim nt L
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Por decretos de 3 do c<lrrento mês:
)(illi~lério da Gmra - ta Direcção Gml- 2.& Rpl,arlitào

Concedidas
as vantagens
de que trata o § único d
artigo G.o do decreto n." 5:370, tlf' 10 de Muio d( 1919,
modificado pela lei n." 1:039, do 28 de Agosto do 1920,
a contar das datas que lho "110 indicadas,
aos oflciais
do infantaria em s guida mencionado :
Coronéis : Jaime do Campos Ramalho, no quadro <111.
arma, d sde 15 de Jan iro; Podre do Paula Pi: hoiro
Machado,
governador
militar dos A<; 1'(\S, dos.l \ :H do
Agosto; Luís Augusto dos ::-;ant s Guerra o Arcanjo de
Almeida 'Peixeira, 110 quadro <ln. armai José .L ntónio
Pereira, 110 regimento do iufnntaria 11,° 8; M nuol 'I'el s
Amaro, no regimento da infantaria n.? ü; Ricardo J .$
do Andrade.
no rogimento de infantaria n." 1;~; Pedro
da Cunha Souto, no distrito do recrutamento
<I r, serva
0
~ j
.\ ugusto
Mamu-l Fal'ildl:t Beirão, na guarda na11.
cional rcpublie.mn , desd 1 do Novembro, d( corrente
. ano, por terem com pletado o tom po do serviço efectivo
como oficial necessário,
o primeiro pura o primeiro auIAouto O os restante
pa.ra O segundo aum mto d \ 10 por
cento obro O sõldo.
M ájorcs : Júlio O arccz <li.; Lr.Il{'a.~II'O, no q uú.lro da
arma, c Ollf1t!tO <la ii 'a '1\ ixoira, na guarda nncional
r('publicana.,
desdo 1 do ...~OV( I1lb1'O do rOITmlt
: IIÓ por
torom COmpl(ltado O t( mpo, dP sOl'\'i~o l'fecti\ o como oHcial I1rct :'trio pam o ~l·rrUIl(lil uml'nto <lo 10 p r CQI.tO
;;u )ro o sOldo.
CapiUles: IlIdaleto Iltr('ulnno
o ~ilva Hum S,!lO quadro da armai .António JOHé <I) ,1a.to I ,imundo, !lO 1'0'
gimento d' illfantaria
n," . i P..lltónio Af~I ) 'I' '1'1'0 o,
no ngim Ilto ti illflllt:lI'ia
!l,o
10; ~r.LI'; I Armao I'nruira. 110 hatnlh. o (I nl tl'alhadol'a~ t .0 13; .Jos6. otóllio
Oa~t;lIlO, 11:1g'1Illl'(11l IIIl'iona.l n pnbl\:ltlla;
A1'IQ, Ildo las
.l.Teves Lnrch r, no '1l1ll/lro dilo ml,a;
aúl FngL\lli,> lachado Tm ar! s do us('onl'l'lo,
110 I'l' im nt d lut. ntaria 11,° (3; _ lann 1 António da \. SUI1~1to • , rdiuhn, no
r('gimulto do inf.lIltal·ia n." 1'3; ,nh'ador
...U1H' 'l' i l'il'l1,
Francisco
Bustos <lu Muto', ,Jos6 LII! da 'J'IIZ
,Jo.6
Maria An 8 do Assis, 11 I'pgim 'nt 1 inf nt lri n. o O;
Mantllll I ácio dn Enem'lIaçlo
o Il nriqu
nt
dA
Fou oca S!'rm no r( gim to do illfnut ri. 1I.U 1 j Jo
T

~.' Série
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desde 30 de Junho do corrente ano e o último desde 31
de Dezembro de 1926, por terem completado
tempo
do serviço efectivo como oficial, necessário para o primeiro 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 de Maio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
a contar, respectivamente; de 1 de Dezembro de 1926 e
de 20 de Maio do corrente ano; ao coronel graduado de
engenharia António Carlos de Aguiar Craveiro Lopes e
ao capitão <ln mesma arma Pedro Caetano Maria do Portugal Colaço, por terem completado o t mpo de serviço
efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento
de 10 por cento sobre o sôldo ,
Concedidas as vantagens de 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 do Agosto do 1920,
ao coronel módico, adido, em serviço no Miuistério da
Instrução Pública, João Lopes da Silva Martins Júnior,
e ao capitão médico miliciano do quadro ospocial, cm
servi o no Hospital Militar Principal, Alfredo Pereira
de Sousa, a contar, respectivamente, de 20 e 24 do Setembro do corrente ano, por terem completado o tempo
de serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento do 10 por cento sobro o sóldo.
Concedidas as vautagcus do quo trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, do 10 do Maio dr 1919,
moditicado pela loi n,° 1:039, de 28 do Agosto d 1920,
a contar de 1 do Novembro último, ao tenente-coronel
do serviço de ndministração militar, na 2.8 Repartição
da Direcção do mesmo serviço, Jo 6 ~arlos do Alm ida
e Brito, por tor completado o tempo d serviço efectivo
como oficial necessário para o segundo aumento d 10
por cen to sõbre o sõldo.
Nula e de nenhum ef ito fi parto do decreto de 12 de
Novembro último, inserto na Ordem do Exército n.? 16,
2.' sério, do 19 do mesmo ruês, quo cone deu as vantagens do § único do artigo 6.° do doer to n. ° 5:570, de
10 do Maio de 1919, ao capitão do quadro auxiliar do'
serviços de artilharia, om serviço no comando da 1.a rogillo militar, António Maria.

2.' Série
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Quadro da arma de engenharia

Capitão ::\1ário José Ferreira Mendes, que, ele regresso
do Ministério das Colónias, so apresentou em 18 de Novembro último }lara preenchimento de vaga.
Qu"dro e pecial dos ofioiais milicianos
do serviço de administração militar

Tenonte miliciano do quadro especial; adido, Francisco
Pinto Amaral, que, d r sgr so da guarda nacional republicana, se apresentou em 23 de Novembro último.
Adidos

'I'enontes de iufnntaria, no quadro da arma, Jos6 Unria Coelho da :\fota (I Alberto Augusto Rodrigues, o primeiro por ter sido requisitado p: ru dos: mponhar uma
éomiasão d serviço dcp -ndent. do .1ini8t{·rio das Fínunças na gu,trdlL fi cal e o segundo nos termos do n. o 2. o
do artigo 4.° do decreto 1.° 12:1G2, do 21 de Agosto
do

rseo.

Adidos ao quadro

infantai ia, adido, J osé Caetano do Almeida,
o (h l1irti tório ela. Ii inanças, da guarda
nt li r-m 14 de [ovembro do corrente
Jo

ano.
Ton nt d qundro : u. iliar do sorv iços do nrtilhnria,
adido ao qu dr , adido, Frauclsco dos Santos que, do
r 'gro o do tini tério lias Colónias, se apre entou m
24 de J..'" ovembro último.
Suprnnumeràrio

eolu

riu, do 11'111(11'0 1 comi 81'\08, e ln. Esnt " Pulo Tom' 1011(1<~8.
Resorv

l\lnjor
Infantnria no [nudro (ln arrua, João II, mi1 \ JtI. 101' r atingido o liu.i« (h idade nos tor100
do u.? 2.0 do I rti '0 _.0 do decreto dI' 1?5 do 'Maio
qu

do 1911.
rv ,.Joito Dioeo Lop s
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7. o - Por decretos d. iO do eorrento mês:
linislério da Goma-La

DirecçãoGeral- ~,a Reparlição

Concedidas as vantagens de 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,
ao contar das datas que lhes vão indicadas, aos oficiais de
infantaria em seguida mencionados:
Coronéis: José Virgolino Feio Quaresma, no quadro
da arma, desde 31 de Marçe ; José Joaquim Canhão, na
4.11 Repartição da La Direcção Geral do Ministério da
Guerra, dosdo 9 de Julho; Josó Sande Lemos, no quadro da arma, J OSÓ Torcato Ramires Leiria, no distrito
de recrutamento e reserva n.? 14, António Baptista
Justo, na guarda fiscal, António Alvares Guedes Vaz,
adido no Ministério das Colónias, desde 1 do N ovem1>1'0 do corrente ano, por terem completado o tompo d
serviço efectivo como oficial necessário, os dois primeiros para o primeiro aumento o os restautos para o segundo alimento de 10 por conto .sObre o sõldo.
Tenonte-corouol José Júlio do Almeida da Costa I rolra, no Colégio Militar, desde 1 do Novembro de 1920,
por ter completado o tempo do serviço efectivo como oficial, uecessário para o primeiro aumento de 10 por cnto
sõbre o sõldo.
Majores: José Mnria V alo de Andrade, no bntalhão
de caçadores n. o 7, desdo 15 do Novembro do 1922 e
1 do Novembro de 1926, por ter completado, nas datas
indicadas, o tempo de ti rviço efectivo corno oficial noeessário par,L o primeiro e segundo aumento do 10 por
cento sobro o sõldo ; Alfr do do Melo Azorodo o Luis
José da Mota, na guarda nacional republicana, Mauro
Olavo Correia de Azovodo, Luis do N ascimonto Dias e
João de Sousa Aguiar, na guarda fiscal, desde 1 do Novembro do corrente ano, por torem completado o tempo
do serviço efectivo como oficial, noc ssário para o 0gundo aumento de 10 por conto sõbrc o sõldo.
Capitães: Alfredo Ribeiro Ferreira, no Colégio Militar, desde 1 do Novembro do 192G; Alfredo da Piodndo
Sam' A na, no r gimonto de infantaria n. 3, desde 15
de Novenibro ; Aníbal da Concoiçl O da Costa o 'Uva
Pinto dos Santos, no quart 1 general da 2.4 região militar, o Luis António Aparício, no batalhão de caçadorc
II
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11,° 2, desde 1 do Novembro
do corrente auo ; Armando
Afonso Henriques,
no regirn nto de iufautaria
11,° 5,
desde 1 de
overnbro de 1~24; .losó Hicardn do Barros
Amado da Cunha, no regimento de inf'autariu n. o 1.'), desde
1 do No, ombro d 192G j Franci co António Marcos,
adido ao quadro,
desde 1õ do 'on:mbro;
António Augusto LO!Jl's, adido ao quadro, João Pinto Iiilíc iro, no
regimento
do infantaria
11.° ~, André Corsiuo Pacheco,
110 r gimcuto
do infantaria
n.? 4, Horácio Césur Machado, no regimento do infantaria n.? 11, Armolim Almiro
da Silva O António
Vioiru da Rocha, no regimento de
infautnriu
n." 14, José Afon 0, 110 batalhão do ca adores n.: 3, .10 é Luis do Abl'l u, no batalhão (lo eneador • n. o 7, .< ntónio Pedro da Silva Soures J uior, no batalhão d( caçadores
n.? 8, António Gomes Santiago o
Jo o Baptista
Loureiro,
no batulh! o do metralhadoras
n. o 2. Francisco F rreira (lo Carmo, na 3. a Repartição
da La Dir 1C O O(\1'al do Ministério
da Guerra, I'~lllflio
~ih a do Andrad
C
ousa, na K cola Prãticn de Infunt ria,
aúl ~Miro da Cunha Fajnrdo, na E. cola :\filitar,
João .Io {\ J\ checo Júnior, no on olho Tutelar do Exército d Torra
~Iur, ~rllr,t U uriqu
Augusto l'ore tn'lo da Silvu, Franci. co !\faria d
o tn Andrade, Bnlt . ar Simt\l F ITl'ir.l, no IIL ti tuto Profi . ional dos Pupilos do K'<~rcito, o José António da Costa, na guarda
nacional republicana,
de ne 1 d· ~~ovombro do corrento
ano, por t 'r III completado o tt'mpo U(I ser\'iço üfcctivo
como ofic'al nocc:<s{trio, o quatro priml~ir08 para o 8Cgundo aUllIento o os restantes 1'Ill'll o primoiro aumento
do 10 por c(nto sobre o :sOldo.
T('n('lllü's: 1,u13 Pei.·oto 'l'ei.·oir:t, supranumorário,
de d 18 <lo Dez mhro dI' Hl26; Albürto Adoodato Uodrigo, no r "inH'llto du infantnria !l.0 3, dl ,do 28 de SeÍ(llllbro; P elro 1tlnrill. do. ,nnto
~nio, adido ao quadro,
Adcio
Borges da ih'a, no r ,~illlonto d( illfmltarl!t n.O
11,
.\.ntúlJio Oonc:nh' '. * ~cgreiro, no régilll~nto do iafant.lrin !l.O 1 , do de 30 ti .Junho do cor r ot uno, por
t ri m COlllpllltudo o t 'mpo d 01'\ i!; efectivo como oficial ne
lÍrio para o primeiro num uto d 10 por c nto
nbro o soldo.
4

T

ouc lida 1\8 \'sntng(ln
10 qu trata o
único do
• rti o G." do dccr to n.O :570, dl 10 d M.tio ti IlHa,
modifi('
o li la I i 11.° 1:039, dl' 2 d A"o. to d 1920,
do d 1 I ... O\embro
do corr nt ano, ao oficiais d~
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cavalaria em seguida mencionados, por terem completado o tempo do serviço efectivo como oficial necessário
respectivamente pura o segundo e primeiro aumento de
10 por cento sôbre o sõldo :
Tenente-coronel no quadro da arma José Gonçalves
Paúl e capitão no quartel general da 4.1\ região militar,
Abílio Pais Ramos.
Concedidas as vantagens de que trata o § único do
urtigo 6.° do decreto n. o 5:570, do 10 do Maio do 1919,
modificado pela lei n." 1:039, elo 28 de Agosto de 1920,
fi contar
de 1 do corrente mês, ao coronel ele engenharia Josó 'I'nvares ele Araújo O Castro, por ter completado o tempo de serviço efectivo como oficial neces
rio para o segundo aumento de 10 por conto sóbr o
sõldo.
ã-

Ingressa na arma de cavalaria, nos termos do artigo
7.° do decreto n.? 13:030, de 1G de Dezembro de 1026,
o tenente miliciano de nrtilharia, inscrito na escala do
sargentos, adido, no Ministório das Colónias, Júlio Francisco Lopes Pereira, ficando nula
de nenhum efeito a
parto (lo decreto do 16 dI' Abril do corrcnt ano que o
mandou ingressar no quadro auxiliar do 01'\-i<;0 do artilharia.
Escola Prático. do Artilhada

Comandante,
coronel,
Sil voiru 11alhoiro.
Regimento

o tenonto-corouol

Joaquim

dl\

de (tl'tilhario.l!geiro. n.s 4

lfujor, o capitão da bataria d artilhnria de defesa
móvel do co h n.? 2 lh njnmím l' orin Coutir ho, <,I ntando a an iguidado, pam todos os efeitos, da dl' 3 <lu f otcmbro último.
Regimonto do artilharia

do coata n.· 1

Sogul (lo comandanto,
coron 1, o t .uonte
Jorge 1<' rroira da Silva.
Rogimento

COI'

1 .10 é

de o.r flhurf a do costn n.· 2

Capitão, o toncnt
do)'< gimonto do artilha 'ia ligeira
n." 3 António Arnújo de \.lrn ida C mpo,
em (li p ndío p.1'<1 a Faz '11(1(~ .."I cional, contun o li antí uidúd ,
pum todos 08 eleitos, do do 22 d Outubro último.
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a cavalo n." 1

Comandant«,
tenente-coronel,
O major António Carlos
Cortês.
Capitão. o tenente A igusto Picão da Silva 'rolo, contundo a antiguidade,
para todo O' efeitos, desde 29 do
Outubro último.
3." companhia. de administração

militar
do serviço do adminir traço o militar,
do mesmo serviço Alvaro Duarte do
Sou a Marques, nos t rmos do: a1'tiO'08 5.° c 8.0 do decroto n.? 1:3:020, do !li d Dezembro (lo 19:?G, contando
a antiguidade
desde ao do 'oft'mln'O <lo me: mo ano.

Capitão
Iiceuciado,

miliciano
o tenente

Colégio Militar
~ln.ior, u eal'it: u do nrtilhurin,
professor
do mesmo
"olégiu, Eduardo
Rodrieues
Aro« a Feio, contando
a
alltiguitl~ulo, par. todos os of()itos, de 'ele :1 Q\' Setembro
do corrente ano.
AdIdos ao qu dro
"apiUl li! de infantaria, adidos, José ~ral'qllCs do .AJ.
meida !' António
\nW'lo Baptista, (' O~ teru-nt, ti ndidos :
de Infantaria,
Romualdo A ua: túcio Lopes o João do
, 'ousa Alves, o do quadro nuxiliar dos serviços de artilharia, adido :10 <,luadro, Jo é António da > ilva Duarto,
que, do r 'grosso do Ministério da. Colónia:-, se aprosentaram os quatro primeiro.
em 2 e o último cm 8 do
corrou (} me .

Ton .nte d
eca, (tU(>
da euardn
li

.10. é Claro da
dns I' innuças,
correu t UI s.

1·'011

!na tividade
cavalaria
n, o H, adido ao
eudiuhos,
'1'. ido jul, t mporàriamen
e. pela junta

iu rr iro

ror

onstantin.)

'I'encntes-cor ouóis farmacêuticos
milicianos António
Cândido do Assun<;ao Nunes, do extinto distrito de recrutamento n.? 16, e José Augusto Carolino, da 2.n companhia de saúde, nos termos do disposto no § o do
artigo 61.° do decreto n." 12:017, de 2 (lo Ago to de
1926, e do artigo 469.() do decreto de 25 de J[nio de
1911.

o,

Reforma.

'I'enente-coronol do quadro auxiliar dos serviços do
engenharia Júlio Fernandes o capitão de infantaria,
om inactividade, Matem. de SOUSà Fino, por terem sido
julgados incapazes de todo o serviço pela juntá hospitalar do inspecção .
• inl~lério da (iuma - 1.A Direl~çã,) Geral- 3,& Repartição

. ' Considerado promovido por distinção ao seu actual
pOsto desde 18 de Agosto do HJ17, o sogund» sargento
G uilherme Miguel Afonso, n. o 203 da companhia de depósito do regimento do infantaria n. o 7, porque, fazendo
l? rte como primeiro cabo da 3.& companhia do batalhão
de infantazla n.o 14, do Corpo Expedicionário Portuquês
l"1'8onç8o,quando guarne ia a frente do sub-sector ae
Fauquissart II, comandando uma patrulha do exploração e roconhecimento à «Terra de Níngiiém» em frente
do sector 'da sua companhia, procedeu de tal forma quo
exc4ildeu com risco da. própria vida e com notável coragem
valor a sua missão, penetrando na 1.& liulia das
trincheiras inimigas, apoderando-se de uma espingarda
Mauser, do uma sineta de alarme e de muitas granadas
de mito.

em

e

Promovido por distinção ao pOsto do priDlt'iro sargento,
para O quadro permanente, contando a antiguidade desde
9 de Abril de 1918, o s(lgundo sargento Guilherme Migu,ol .Afonso, n. o 208 da companhia de depõsíto do regimEWto do ·nf'a.ntaJ'iu 11.0 7, orqne, «no oom~
do 9 de
aAbllil de 1Ul81 eomand tl
uma eçãó do bMalhlo de
infantaria n.? 14, (lo Corpo Espedieiçnário
Portngu
em França, soube manter o lovantar O moral dos homens
qno comandava oxortmtrl'o·oK no cumprimento do seu
de ar e pOl'<;J\W, temd!} ~dQ feridas: alg~m
pra AI1 da

flQIIl~nhja I). fr nte ti lil~ha de atírsdor 8,

lu~~'

ote

q foi. bu car, po ar d.Q perigo, <l mon itraO<M
im
muita coragem, altruíslllO o ele\ ados dotos do coman49,

põsto de prim

iui I rio da fia rra-3,a

4'0

sargento

Olff çao G r I-,.a

n parlição

por dis-
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Por port&rla de f dll Maio do eorrenta ano:
linislério da Guerra - 3.lI Direcção Geral - O.lI Repartiçã.
Nomeada a comissão abaixo indicada para dar valor
em moeda corrente a todas as obras existentes no d pósito de publicações do Ministério da Guerra, que nele
deram entrada anteriormente à publicação da portaria
n." 4:694, de 21 de Agosto do ano findo:
Tenente-coronel do corpo do estado maior Liberato
Damião Ribeiro Pinto, adjunto da 5.a Repartição da
3.& Direcção Geral deste Ministério.
Capitão de infantaria António Coelho Correia da 'fruz,
chefe da secção litográfica da. Direcção dos Serviços
Gráficos do Exército.
.
Capitão de infantaria José António Mnrtius Júnior,
director do d pósito de publicações dêste Ministério.
Capitão miliciano do quadro especial de infantaria J\1:tnuel dos Santos Baeta, adjunto do mesmo depósito, que
servirá de secretário.

Per portaria dll 8 de Novembro último:
linislério da Gama -lepartiçto do Gilbi.~le
Nomeada pelos Ministérios da Guerra, da Marinha e
dos Negócios Estrangeiros
a comissão abaixo indicada
para organizar convonientorucnto o progruraa das solenidades para. comemorar o 9.° aniversário da data inesquecível do 11 do Novembro que I)OS termo ti. Grande
Guerra:
Presidente:
Coronel de infantaria, na situação do r serva, Eugénio Car108 Mardel Ferreira.
Vogais:
Coronel de infantaria, com o curso do atado maior,
João António Correia dOR Santos.
apitão de fragate li' mundo A ugusto P(\I' ira da
Silva.
'I' nento-coronol de ene nharia Augu to d Az VOlt
o Lemos Esmoraldo de '18.r alh is.

2.· ~énll
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Major de artilharia Fernando Pimentel da Mota Marques.
Capitães de infantaria: Jaime Pereira Rodrigues Baptista, Guilherme Carlos Oom, delegado da comissão dos
padrões da Grande Guerra, e José Fernandes Soares,
delegado da comissão nacional do monumento aos mortos da Grande Guerra e de cavalaria, com o curso do
estado maior, Humberto de Luna da Costa Freire e Oliveira.
'I'enente de artilharia Carlos do SOUS:l.Gorgulho.
Dr. Jorge
untos, chefe do protocolo do Ministério
dos Negócios Estrangoiros.
Dr. Autónio do Mantero Volarde, secretário de legação.

Por portaria de fi de Novembro último:
linislério da Guma - 3.- Direrção Geral- !;.a Reparlição
'rendo o tenente <lo infantaria, adjunto da 8.& Reparticão da :3.aDir cção J 'ruI dêste • Iinistério, Eugénio
Goucnlves de :.\Iag:tlhães Figueiredo oferecido à. Escola
C ntral de Oficiai um e stõjo compl to para o jõgo da
guerra, modelo Vitória Pereira, manda o Govõrno da
República Portngu 8:\, pelo Mini tro da Guerra, louvar
o referido oficial pela ua g nerosa oferta de um material que se encontra sgotado no mercado e que proporcionou àquela E cola um I monto do ensino de que a
m sma nr o di punha, o contribuindo assim para a instrução dos oficiais que fr qüentam a citada Escola e conseqüente prep:tm<; o do e rército para a 'UOITIl.

Por portarias de i2 •• Nonmbro último:
.ili Iki. da Gltrl'l- Bepartiçio d. Ga~ilele
Tendo O cidadl O Dr . Ale andre Cancela (lo Abreu
01 '~I cido U . to _Iini tório 5f> m tros quadrados do terr no junto à origem d tiro ~la iar-r ira d :Mortágua
com d tino • um campo dC1 Jogos, mundn o Govêrno
da P }lúhli,' )ortugll a, p 1 tini t:o da Oll.er~n, Jou'ar I ri f(]fi cidadão, dando.llu II sim 11m puhlll'o tl'Sft'lIIunho da
P triotisDlO.
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Di olvida a eomissão nomeada

por portaria d 8 do
inserta
na presente Ordem do Exército,
organlsur con níen monte o programa das sole-

corrente

mês,

para
nidades par.,. comemorar o 9. aniversário da data de 11
de N ve bro, qll pôs tt rmo à Orando Guerra, o louvaQ

I

do

indíviduulment

mo

11

truístn.

port

com}

l'··t j

todos O! oficiais
cldadí
die, dos, p la 1 nn ir a p triõtic

( de

mp nhnrarn

dtt mi. :"Loqu

Ih

n
e alli

foi

conferida,

Por portaria de 28 de Novembro último:
liBislério da Guerra - Repartição do Gabiuete
Tondo o cidadão Ricardo COVÕ(1S, empresário do Coliseu dos Recreios d 1 i bo • plll' 'JIl j~ II uma. ez manifestado
a SUIl. simpatia I) inu 1'6:'\80 polu cansa da insbem eômo por tud

trução,

quanto

P08S

1 nntur o bom

nome de Portugnl, já pondo aquola casa tio espectáculos
à. di posição das entidad S oficinis, pura nela (I réaliZIH' m I:)('S õ(IR do pl'optt~ILIldlt p:ül'iúti('!t
O outra
Iesta
do Cltl'~lctflr educntivo,

.iIi

Oflll'

,(~ondo UIIl certo

IIl111H'ro

de entrudas paru is el'iU!I('ItR internndas 1I0S Ií.rios stabéleclntétítos
do ensino, nonu-adumonte
elos dop udr IItel:! do Ministério dn. Guerm, assi tir. m lOH espe ·tÚ(·UIOR
ali realizados, o quo tudo mostra uma nitida eompr '('11silo dos seus deV'ofBR eh iCOM qtlt aos POdl res público
não podem pasl'ar dllHp rcubidos, JIltUl<la o 00 Grno da
RepúblielL POl'tUgUOSll, }lE'lo Ministro <la JIICl'rIt, louvar
o referido ('idudão pelt\ un dn intm'n . ndn I~ pntl'ióti('ll
'atitudo efll prol do hOlll nOlllo 110 Par.
da {'ali 1 da
instrução.

Por portaria do 6 do correute llIês:
lini tério da Gu rra- R parliçlo do Gahin~le
'l'tlndo o cid dão Jltrlo
do l' aMO puhlil'll.do o livro
lJerf!Bj'ord e o 'Je1U'nle-Rei da j>}',{tl'(l (le 11m ida, di \'11101'
hillt6rico O llilllltfti('o qun CUII titllfll um impor'tn lto pn o
dndo

na

hi tól'iu militnr do P,tÍH, IlI, !Ida o lO (rno dll
Portuguo II, p<lo l tilli tI'O dl\ Gut'rrn, 10ll\'lll'
o ruÍ< rido t'"dud 0, (11\11<10.1"0 II' im um pilhli,'() t .st •
lllllnho p lo s('u tralllllho di !lO li .tpIILUSO,

Repúhlien

2." S~ri6

.·17

Por portarIa de iO

.0 corrente mês:

.iDi,ttrio d.t Gurm-

J.a l"r~ ~ioGeral-a.a

fpartição

Promovidos
à a~pi1'tt[)to' fi oflcír 1 do quadro lUl.·iJil1.r
dos serviços
ar ilharia, nos termos do artigo 2.0 do
decreto n.? 13:1·j,5, do lG de Fevereiro do corrente ano,
alterado pelo decr to n. o 13:20-1-, do 2 de :\la1'(:o último,
para as unidades,
que p rtencem, O' s )guintos p.rim iros sar.gentos:
•
Do regimento de artilharia liO'oir4 n." 1 Lourenço Matias Guinapo e do regimento 'do artilharia ligeira n. o 5
António Carolino Doutel, contando ambos ti. n rttiguidadu
do 1 do Novembro do corrente ano.

ao

!lo o -

POI' tletern!lnaçlG do Govêrno da Rep~bllca:
tini lério da Guerrl- La Direcção Gtral- ta Reparliçb

11,"

apitt o, adido no quadro, do r gim nto do infuutaria
UiR Vi]
V 1'110, pelo fi di!'.

Ll , I

3." RcpartlQiio

T ncnto 00 iufuuturla,
adido
Jo 'l do Freitas, IH lo porlir.

ao <lU ulro,

Domingos
,

liuislérío da Guerra - t. a e t ~Dinrçvc, Gerai - Con dito Aclllllllislratilo
Tenente
do S rvíço do admini tração
5.8 t~opllrti~llo da ... a Díroccl o O ral do
G uerra, .To ó Bento.
lini lério da G.ml-

militar,
da
Iinl t rio da

ta nirtCtão G ral-~.' Btp.lrti~o

CapltAo do rezínn uto d cavalarla
Ma car enha d .. f ue

n." _

arlos Duarte

liui lério da Guerra - 3.' Dirtcçlo Genl- i.a Rtp.rti~lo
l\IIl\\llt /'01'00 1 uprallUlIl rítri0l, do f'or1'0 ,I e taüo
llIáiOl' IIh·eh (o do o. tado lIlai lr (1a 4.11 regi o milHar,
1arJO
hJiu da II ta ,Júnior.
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Ministério da Guerra- P Diretção Gen.l- P Repartiçi.
'I'enente de cavalaria do quadro da arma Luís da Costa
Ivens Ferraz, ficando exonerado, pelo pedir, de ajudante de campo do general Roberto da Cunha Baptista.
Conselho Superior de Promoções

Ajudante de campo do general Roberto da Cunha
Baptista o tenente de cavalaria, da 4.:\ Rl'partic,:ão da 4.14
Direcção Geral <lo Ministério. (ln Guerra, J oãoMiguél
Nunos do Almeida o Brito.
2." região militar
Quartol general

Tenentes do batalhão de metralhadoras n.? 2 Raúl do
Figueirodo Rodrigues do Almeida, Guilherme Carlos
Forreira Pinto Basto Carreira o Henrique Guilherme
Antunes Baptista.
.
4.' r<,giilomllltar

Sub-chefe do estado maior, o major 110 corpo do estado maior da 6. a Repartição da 3. a Direcção Gorhl do
'Ministério da Guerrn José Guerreiro do Oliveira Duarte.
Direcção do serviço de propriedades

e obras mílttures

'I'ononte do quadro auxiliar dos SCl'Vic,:OH do Lng(lfihnria, do quadro do mesmo serviço, Aurólio 0011108
0.111".,
pelo pedir.
Govérno Milita.r de Lisboa.
Tenente
C'aldpirn.

do batalhão

Quartel genera.l

do caçadores

11.0

7

.J 01 o

'1'001101"0

Comando militar do Elvas

Ajudante do campo do IrO\ ornudor () tonentt U(' cava!\fa~ aronhus da Pi(\d:l lo na La brio
gada d cuvalariu sem di8pêndio para a Fuzondu Nacional.

luria Artur Augusto

Escolo. Prática d Infantaria

Major

de infantaria,

suprunumcrário

,

PllU)O

Tomé

Mond s.
Tenentes do infnntariu na 3':' companhin d tr m automóvel

Luís

do

(~jll'1Il0

dos

Inocontes

extinto hatalhlto <lu ("!u:!lllor'~ u, o
Figueiredo Dores.

rI

li do Jppb, ito do
J\ driano ~\ugu to
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Quadro da arma de infantaria

Capitães de infantaria: com o curso do estado maior,
Carlos António de Bragança Parreira; da formação do
depósito do extinto depósito do regimento de infantaria
n.? 4 Jaime Pir s ansado, sendo êst pelo pedir.
Adidos ao quadro

Capitão do regimento d infantaria n.? 16, .T 0[1,0 Pereira Pina.
Tenentes: do regimento do infantaria n,o 13 António
Dinis Ayala, do regimento de infantaria 11.° 21 Ricardo
Fernandes Sardinha, do batalhão do caçadores n. o 6
Arnaldo José do Amaral e do extinto batalhão de caçador
n. o 9 Eugénio Qníntela, sondõ o segundo e o
t rceiro pelo pedir.

•

Quadro especíal a que se refere o artigo 5.· do deoreto
n,O7:823, de 23 de Novembro de 1921

Tenente miliciano do quadro sp cial do regimento dl'
infantaria 0.° 18 José ::\ra.ria do Araújo, pelo pedir.
Regimento do infantaria

n.· 1

Tenente-corem 1 do hatalhão de metrulhadoras
Eduardo Bandeiru
Lima Júnior, pelo pedir.

ao

Regimento de infantaria

Capitão médico da
Deus _[iranda.

1.a

n, o 2

n.· O

companhia de saúde João de

Regimento de infantaria

n.· 8

C'llpit; o miliciano de infantaria, da brigada n." 2 do
de ferro, .:\flllluol Gonçalves
Borlido Júnior.

cmninhos

Rogimento de infantaria

T inont
dr infantaria,
'orr"'ia "ev'~.

110

quadro

Regimento de infantaria

npitno d
m ida Cassar.

infanturia

interino, o t n
Jeréniuio (Ionçalv
Ríbas.

Comuudant

da arma,

it

António

n.· 11

adido ao quadro, Jo

Regimento de infantaria
1'10,

n.O 9

é

do AI·

n.· 12

-coronel

upramuu. rá-
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Regimento de inffU1tarla n.· HS
Capitio de infantari , adido ao quadro, Fl' nei co Dlas
Furtado, pelo pedir.
Regimento de infantaria lV 18
Alferes de infantaria, supranumerários,
Abílio Gonçalves dos Santos, Joaquim MIll'.in ValC'nto o Julião Sarmonto de Vasconcelos o Castro.
Regimento de infantaria n.· 19
Tenente do regimento do infentaría n. o 18, Álvaro da
Silva 'I'ôrros.

Batalhão de caçadorea n.· 4

Major do Iuíautaria do extinto depósito do roghueato
de infmltarlu. n." 4, António Francisco
UnIDo.

ao~

Batalhão

de caçadores n.· 6

Alferes supranum rÃrio do extinto 8epósito do mesmo
betalhão, António Boato.
Batalhão de metralhadoras n.O 3
Alferes adido ao quadro do batalhão do caçadores n. o
9, Aníbal Alvo! Moreira pelo pedir.
Bata.lhlo de oiolistas n.· 1

Tenente miliciano de iüfutítnria,
Almeida Fontes, p lo pedir,
Batalhão

Eug nio <ln Loureiro

do oiolistas n,O 2

Tenente de infantaria no quadro da irma, :\1áriu Raúl
Carvalho da Uva, p 10 P ·dir.
Distrito de reorutamento e reserva n.O 1
11pitll s veterin:írios tniliciunos do reserva, do (1. tinto
1.- grupo de eornpnnhiás
ndministraçl10 militar João
Rodrigues do Oliv ira
JOl6 António da. Puriflea !loM .
1

a

51
eh do o do distrito d r crut mento e re
VIL n, o 16,
.t}nt6nio de Ávil Horta, Júlio Soar II Isaac e António

Agueda F rreira.
Alferes miliciano d res erva do distrito de recrutam nto r rvt n.? 1,
-rnando de A sie Pacheco.
Distrito de reorutamento e reserva n.O2

apitães vet -rinários miliciano do reserva, do 1.0
grupo de batnri
d r
rva, António Lopo Portilheiro
do regimento 4l artilharia n. o 2, 'Iarlos Augusto Caldeira do Carvalho.
'I'oaonto zeterinárlo miliciano li reserva, do 4. o grupo
do bataria: d re. rva, Raúl Garcia ~{arques do Curvalho.
Dll5trlto de reorutamento

e reserve, n, 6

apitão veteriuárlo miliciano de re sorve, do distrito do
r acrutamento e r
rva n, o ~ G, FrAnci~co da. Cunha Souto.
Distrito do ro rutamonto e reserva n.· 8

AU

I'l

minho

miliciano de res rvu, da brigada 0.0 2 de cad ('1'1'0, Gaspar \Iltónio ..foreira do SO\1f>s.
•

o major

L11.' ínfantaria

Bernardino

d

enu

Esoola Pra'loa. de Artilharia

T n nt

a

rtllharia, da 2.· R P rti~llo da 4.· Dir cção

Mini

'1' n nt
Gamblni d
Júnior.
apit
t nh

I' dir,

11.0

rio da Ou rr , '1'06610 da Ro ha 'I'rín-

eglmento de atUlharia

do
1...

rup
d 1

ligeira

D.O

2

ind P nd nt d rtilllll.ria de mono
1
maral Ahranch
Pinto, pelo
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Alferes do grupo mixto independente de artilharia montada n. o 24 Alfredo Ferreira Gonçalves.
Regimento de artilharia

ligeira n.· 4

Comandante interino, o tenente- coronel do quadro da
arma Raúl Ribeiro de Andrade Piçarra.
Regimento de artilharia

ligeira n.o IS

Tenente do regimento de artilharia ligeira n,° 1 Francisco Manuel Forbes Bessa, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Grupo independente

de artilharia

montada n.· 24

Comandante, o tenente-coronel do corpo do estado
maior, sub-chefe do estado maior da 3.& região militar,
Alfredo Ernesto da Cunha, pelo pedir, para os efeitos
da alínea a) do artigo 17.0 do decreto de 25 de Maio
de 1911, modificado pela lei n." 798, de 31 do Agosto
do 1917.
Grupo de espeoialistas

Capitão miliciano do quadro especial de artilharia do
grupo independente do artilharia pesada n.? 2 Daniel
Fernandes de Barros Queiroz, sem dispõnrlio pam ti 1·'1\zenda Nacional.
1.' oompanhia de trem hipomóvol

Tenente do quadro auxiliar dos serviços do artilharia,
. adido ao quadro, Francisco dos Santos.
2.' oompanhia. de trem hipomóvel

Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
no quadro, Emídio Pereira da Costa, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
3.' oompanhia de trem hipomóvel

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
do depósito geral de material de guerra António do
Sousa Marques, pelo pedir.
1." brigada

de oo.valario.

Capitão do regimento de eavaluria
Castro Gra(,;a Zuzarte, pelo pedir.

n.? 3 Eurico

Regimento de oavalaria n.·

de

I)

Capitão do serviço do administração militar, dn 5. a Repartição da 2.3 Direcção Geral do Mini~tél"io da Guerra,
José Nunes Gregório, pelo pedir.
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InspeoQão da.s tropas de pioneiros

Capitão do regimento de sapadores
Pires, pelo pedir.

mineiros Eduardo

Regimento de sapadores mineiros

Capitão miliciano de pioneiros, da Direccão do serviço
do propriedades e obras militares na 4.& região militar,
José Metrass de Azevedo.
Alferes miliciano do pioneiros, do grupo do defesa
submarina de costa, José Pedro Lúcio.
Regimento de telegrafistas

Capitão miliciano de telcgrafistas, do grupo de defesa
submarina de co 'ta, António do Carmo da Guerra Quaresma Viana.
Regimento de sapadores de caminhos de ferro
Capitt O de eugonhuria,
do quadro da arma, Mário

José Ferreira

Mondes.
Esoola Militar do Aerosta.çào

Tenente tia aerouáu tica, no batalhão do aorostc iros,
Jacinto Henrique d Paiva Simões,
Díreoção

do serviço de saúde milita.r

Tenente do s cretariado militar, do quartel general da
4.& região milita', Alberto Alfredo Ferreira de Miranda,
por motivo disciplinar.
1,· companhia de saúde

omandante, O capiti o médico miliciano do quadro ospecial, do regimento d infantaria H.O 5, V:\f:ICO Ilenriqu s
rdial.
Esoola. Prátioa de AdmUiístraQão Milita.r
apitão do orví O d administraçl o militar, em <liso

poníbilidndo, d·
d Alm ida.

f),&

insp. 'ç!to, Eduardo Rodrigues

Neto

Qua.dro dos oãcí i dó arvíço do admíntatração militar
~apitno do erv ieo dl admini traet O militar, da E!Icoln l'níti('u do Adruiui traç: o Militar, José Gonçalves

llu'Íl'Írn antos.
Tenente miliciano do servi
adido ao quadro, ,la extinta
L xrn 1 Pereira da unha.

I

d admiui traçâo militar,
quadrilha
caça 1l.O 1,

a

SM
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Esoola Central de Ofioiais

Capitão de cavalaria, da Coudelaría J:filitar de Alter,
António Joaquim de Castro Maia Mendes.
Esoola. Militar

Comandante do corpo de alunos, o capitão do infantaria, em disponibilidade, Mário Augusto Teixeira Dinis.
Tenente miliciano do serviço de administração
militar,
adido ao quadro, do Instituto Profissional dos Pupilos
do Exército, João Baptista Marques.
Escola de Oficiais Milioianos

Capitães de infantaria: supranumerário, Joaquim Sinel de Cordes, do quadro de comissões, no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Henrique Augusto 1'('restrelc da Silva fi José Alfredo do Amaral Esteves Pereira.
Tenente miliciano do quadro especial, no Instituto Profíssional dos Pupilos do Exército, Raúl Guy da Costa
Oliveira.
Instituto

Profissional

Tenente de infantaria,
ciano Cabral o Castro.
Instituto

dos Pupilos do Exército

no quadro da arma, José Lu-

Feminino de EduoaQio e Trabalho

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
do regimento de cavalaria n.? 1, Amadeu de Assunção
Pereira, sem oncargo para a Fazenda Nacional. .
Depósito geral de materí al de guerra

Capitão do quadro auxiliar dos serviços do artilharia
do Arsenal do Exército Oastódio Vicent .
Júri par$. avaliar as Pl:OVafl espeoíaís de aptidão pa.rfl. <l
pOsto de maJor dos oapitães das diversas nrmaa, no corrente ano.

Voga

eventual, o coroo 1 de artilharia Lní

Augu to

Te.i~eirtL da v'a.sconcelos.
Júri do campeonato <locavalo do gll4l;tt&

E O arados d vogais, o t fi ntes-o ronéi d !l ruaria Eduardo Correia d f II (I }'I'. noi 00 M r ina Lu ignnn
de Azevedo.

OUB
10.

o-

Ministério da &uerr.1- Reparriç® do Gabinete

a) Declara-se que deve ser incluído na portaria de
louvor de 15 de Outubro último, inserta na Ordem do
Exército n. o 15. 2_- série, do corrente ano, por ter feito
parte da comiss]
de avaliação aos estragos produzidos
pelo movimento revolucionário de 7 de Fevereiro último,
o capitão do quadro. auxiliar do serviços de artilharia
Vasco Henrique <1,0 O.

°

b) 'rendo sido agraciados com as mercês da Sociedade
Portuguesa da Cruz Vermelha abaixo designadas as praças em seguida mencionadas, {l-lhes.permitido o uso das
respectivas insígnia' :
])Iedalho. d", Agro.decbnen"to

Aspirante a oficial da Escola Wlitar, João José Domingues.
Primeiros sargento eadet s, do grupo independente
de artilharia de montanha n.? 12, Nelson Correia de Magalhães Figueirodo, Q do roginlC'nto de cavalada n. ° 2,
João Correia de ~fa.~alhães Figueiredo.
Cl.'U!iIIó

'0I11eDI.ol.'ntivlli

Sargento ajudante sub-chefe de música do regimento
d infantaria n." 2 , António de Alm ida.

11. ° - linistério da Gllma -

t._ DirecçioGeral- P "rl~
I

a) Declara-s'

que os oficiais promovidos o pOsto de
capitão por decreto de 30 do S tembro findo, publicado
na Ordem do Exército n.? 15, 2.- série, de 22 de Outubro último, contam a sua antiguidade, para todos os
efeitos, desde a. data do decreto que os promov u,
que o capitão da infantaria João Dias
oloc do n Escola Práti a de Infantaria
p la Ord
do E:uroito n.O 1 , 2.Po rio do orren
ano, é do d pó 'to do
tinto batnlh o do metralhadorA
n, o :3 (j n o do batalhão d m tralhedores
.0 2.

ORDEM DO EXERCITO N.· 17

2.· Série

c) Declara-se que o aspirante a oficial do regimento
de infantaria n." 7 Alfredo Ribeiro de Meneses, promovido a êste põsto pela Ordem do Exército n.? 15, 2.&sóríe, nos termos do decreto n." 13:145, de 16 de Fevereiro do corrente ano, conta a antiguidade de 19 de Fevereiro, e não de 16 eomo consta da mesma Ordem.
d) Declara-se
de sub-chefe do
n.? 17 o capitão
continuando ali a

que deixou de desempenhar as funções
distrito de recrutamento e reserva
de infantaria João Francisco Páscoa,
fazer serviço.

e) Declara-se que o tenente de infantaria, adido ao
quadro, Domingos António foi autorizado a usar o nomo
de Domingos António Ra 'quilha, devendo o mesmo oficial ser inscrito nos respectivos registos com êsto nome.
f) Declara-se que o capitão de infantaria Rodolfo dos
Santos, que pela Ordem do Exército n." 16, 2.& série,
do corrente ano, passou à situação de disponibilidade,
deve ser considerado na de adido ao quadro.

g) Declara-se
primeiro período
formação do 2.0
ciais os seguintes

que s110 nomeados d):1 1':1 1'1'0« üeutar 110
do actual ano oscolâr os cursos de ine 3.° graus da Escola 10ntral do Ofioficiais de artilharia:

3.° grau :
Tenentes-coronéis:
Luciano José Cordeiro, Alex andr
Herculano Garcia, Manuel do Esporgueira Góis Pinto
Camilo Amândio da Silva Snna.

2. o grau:
Capitães: José Augusto Monteiro do Amarnl , Jo: I)
Vitor Ferreira da Fonseca, João Gonçulv s d Sousa \'
Costa, José LOpP8
órreia do !\L:ltos ( Fruuci: co Da\'id
Oalder.
li) De .laru-se que por purocor do ( ousólho Superior
do Promocões,
o em virtude da última parto do § 1.0 do
artigo :>.0 do decreto n." 7:82:l, do ~,mdt Novoinhro dI
1921, o alfer
ào artilharin,
com a pntf'lltl' do tonent

miliciano, do "I'IIPO indepondunt d. nrtilhnriu do mOI!
tanha n.? l~, António do Almeida, 110\0 : r colocudo
como

upranuruorário

na

oscula

do ace

o do quadro
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permanente
da. arma a que pertence, imediatamente
à
esquerda
do tenente José eu Costa Pereira Estaco de
Sucadura Bote Côrte Real.

i) Declara-se
que por portaria
do Ministério do Comércio e Comunicações
d 27 de Outubro último, publicada no Dtário do Gocêrno n," 246, 2,& série, de 31 do
mesmo m 'S, foi nomeado vogal do onselho Superior de
En sino Industrial
o Comercial o coronel de artilharia Alfredo Augusto de Oliveira ...Inchado e Costa.

j) Declara-se que foram aprovados nas provas ospeciais d aptidão para o posto im dia to, em 15 do Dezemhro do ano findo, os capitã
do quadro auxiliar dos
serviços
de nrtilharin
João dos ...autos, António Maria
e I idoro do Rosárlo
o lho,
k) Declara- o que o capitão do quadro auxiliar dos
rviços d artilh ria do·rct)iru nto de artilharia ligeira
n." ;) Jo
Luís foi untorizado
a usar o nome de José
Lu!
dos.
anto , d iv indo o m mo oficial SOl' inscrito
nos r pcctivos regi tos com êst nomo.
S

ô

l) D clara- 'o que é Joaquim d Almoida Bnltn
r, c
Joaquim
de Ahnr i :1, o norn \ do tenente do regimonto d
urtilharin
lig -ira u.? 4, que pola Ordem do
Exército n.? lG, 2.& sérl , do corr ut ano, foi colocado
no quadro da sun arma.

não

in-

11-

nó}

J 110 - 1o·
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2.° grau:
Capitães: Jósé de Sá Pais do Amaral, José Francisco
Lopes, J osó Feliciano da Costa Júnior e Sil vestro Teixeira.

o) Declara-se' que o coronol do cavalaria João António da Costa exerceu as funções de inspector de cavalaria, cumulativamente com o comando do regimento do
cavalaria n." 9, desde 17 de Agosto a 7 de Novembro
do corrente ano:
p) Declara-se que não deve ser considerada pelo pedir a transferência do tenente de cavalaria António erra
de Almeida para o regimento do cavalaria n. o 7, publicada na Ordem do Exército n.? 16, 2.a série; do corrente
ano.
q) Declara-se quo o capitll~ do cavalaria António
Joaquim do Castro ~faia Mcndos foi exonerado, pelo
pedir, do adjunto da Coud laria Militar de Alt r.
r) Declara-se quo o major médico Rafael Futschcr de
lfagalhnc
Júnior o o terceiro oficial, reformado, Francisco Bernardo da Costa faleceram em 18 de Outubro
último o não em 18 de Fevor 'iro, como consta da Ordem do Exército n. o 16, 2. a séri , do corrente ano.

8) Lista dos oficiais quo se ofereceram para servir nus
colónias, nos termos do decreto n. o 13:300, do ~3 do
Março último, no primeiro quadrimcatro do 1928:
Infa.ntaria

Coronol:
Gustavo do Andrade Pissarra.
Majoros:
Júlio
rcês de L ncastro,
José da Costa.

n

Cupitüos :
José Antunes Prazeres.
António :\Inrin do :\fagalhfl('~.
Francisco Pinto Veig».
A ntónio Pernil.

2.· 8érie

ORDEM DO EXERCITO N.' 17

859

Manuel Martins dos Reis.
Joaquim Viegas Baptista,"
Mário Urosa Gomes.
Francisco Pereira de Barros.
Tenentes:
João de Albuquerque
Josó Maria Pinto.

Veloso.

Alferes:
João Pedro.
Tenentes:
Abílio dos Santos Guerra.
Zeferino ela Cunha Coelho de Barbosa Vaz d Castro.
Eduardo da Silva.
Mnuuel Martins Afonso, miliciano do quadro especial.
Delfim Pais Lopes.
,
Luís ~ôrto Real de Almeida, miliciano do quadro especial.
Danil'l Hodolfo de Carvalho Braga.
1fanuel Joaquim (ln. Silva Júnior.
VitOI' Carlos Bragn, miliciano do quadro especial.
Manuel Anacleto Pereira.
Agostinho Carreira de vzevcdo Júnior.
Artilharia

Capitães:

e

Alcxaudro

.\.ugu <to 41

Faria e Sousa. de Vascoucelos

á.

Francisco de Seixas Gomes.
Tcnontos :
.João .1áximo 'I'assara ~Iacha(lo.
aetano do Carvalho :Montê~.
Alfor s:
Lucílio. fuia Pinto da Fonseca.
Oavn.lo.rla

Capit o :
J osó . t rin Br anç: .
Altino Aníbal (Iromicho.
António
onçalvo Dia,
Eurico II "lastro Graça Zuznrte.
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Tenentes:
Joaquim Baptista.
António Simões de Paiva.
Albano dos Santos.
Álvaro Palmeira da Costa.
Alferes:
Luís Gonzaza de Noronha da Gama LObo Demony.
Carlos Alberto de Oliveira Moreira.
ServiQo de admíníatraçêo

Capitão:
José Maria Ferreira
pecial.

militar

'I'aborda, miliciano do quadro es-

Tenente:
Alberto Celso da. Sil Vil. Pico, miliciano do quadro ospecial.
Seoretariado

militar

Tonentes :~
Alberto Alfredo Ferreira do Miranda.
Arnaldo de Carvalho TOrres.
Quadro auxiliar

dos servíços de artilha.ria

~ Tenentes:
Alexandre Pereira Trindade.
Manuel Simões Tojo.
Quadro auxiliar dos servíços de engenharia

Alforos :
Joaquim Isi.doro Miguens.

t) Declara-se que os coronéis, na situação do reserva,
Luis Pinto de 'Ascensão Moreira o Teotónio Roberto do
Morais Sarmento, fi quom se referem os vencimentos
constantes da alínea 11) da dotorminac! o 11.' da Ordem
do Exército n.? 16, 2..' série, elo lU do Novembro último, recebem os sous vencimentos respoctivnmouto pelo
Governo Militar de Lisboa o pela 2. a região militar.

2.· Série
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u) Declara-se que o sõldo atribuído ao capitão, reformado, José António Rebêlo, pela Ordem do Exército
n.? 24, 2.a série, de 1924, é o correspondente ao posto
de capitão sem aumento de 10 por cento sõbre o sõldo,
e não ao de tenente como foi publicado na referida Or-

dem.
v) Vencimentos que, nos termos da lei n.? 1:668, de 9
de Setembro de 1924, competem aos oficiais om seguida
mencionados, transferidos para a situação de reserva
pela Ordem do Exército n." 16, 2.a série, do corrente
ano:
Major Manuel Francisco Mamede, 391;$63, sendo:
pensão de reserva, 231663; 0, L4 por cento, 31675; lei
n.? 888, 24617, e lei n.? 1:332, 125671; do vencimento
total 73645 silo pelo Ministério das Colónias, sendo Moçambique a província onde serviu, e 318~18 pelo Ministério da Guerra. Êste oficial recebe os seus vencimentos pela 1.& região militar.
Capitão Alborto Soares, 263636, sendo: pensão de
reserva, 170645; 0,14.por
cento, 32620; lei n.1I 888,
20,$26, e lei n.? 1:332, 40645; do vencimento total
125~09 são pelo Ministério das Colónias, sendo a Guiné
a última província onde serviu, e 138627 pelo Ministério
da Guerra.

x) Vencimentos que, nos termos da lei n, ° 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, o 16, 2.· série, do corrente ano:
Oapitão do infantaria Manuel Nunes Fidalgo, 329664,
iendo : pensão do reserva, 20G618; 0,14 por conto,
25697; lei n. o 888, 23,$21, e lei n,° 1:332, 74828; do
vencimento total 99858 silo pelo Ministério das Colónias, sendo Angola a última colónia em que serviu, e
230606 pelo Ministério da Gu rra, Tem dois aumentos
de 10 por cento sõbro o soldo.
Pela presente

Ordem do Exército:

Major de infantaria João Henrique do Molo, 61283 ,
sendo: pensão de reserva, 232650; 0,14 por cento,
7ü,579; lei n." 88 , 30692, e lei n.? 1:332, 272817; do
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vencimento total 332694 são pelo Ministério das Colómas, sendo Moçambique a última colónia em que serviu, 21M8 pelo Ministério do Interior e 257t$96 pelo Ministério da Guerra. Tem dois aumentos de 10 por cento
sõbre o soldo.
Capitão de infantaria Manuel António Vaz Osório J ú~
nior, 3401$67, sendo: pensão de reserva, 197t$50; 0,14
por cento, 49tS37; lei n." 888, 24t$68, e lei u." 1:332,
69;$12; do vencimento total 235tS19 são pelo Ministério
das Colónias, sendo Angola a colónia em que serviu, e
105;:;48 pelo M~nistério da Guerra. Tem um aumouto de
10 por cento sõbre o sõldo,

y) Vencimentos a que tom direito desde 1 de Dezembro de 1926 o oficial em s guida mencionado, na situação de reserva, nos termos do despacho minist rial de
28 de Novembro do mesmo ano, quo manda aplicar ao
referido oficial as vantagens estabelecidas pelo § 1.° do
artigo 6.° da lei n.? 888, do 1919:
Capitão de infantaria, no quadro do reserva, António
Eugénio Lopes da Silva, 163;$91, sendo: pensão de roserva, 157;$61, (I lei n. ° 888, 6630; sendo pelo Ministério das Colónias, 34668, pelo Ministério das Finn.nças,
22850, e pelo Ministério da Guerra, 10G~73.
z) Rectificados, se publicam os vencimentos qu(', nos
termos da lei n." 1:668, de 9 do Setembro do 1924,
competem ao oficial em seguidu nomeado, transferido
pn.ra a situação de reserva pela Ordem do Exé?'cito
n." 12, 2.11 sério, do corrente ano:
Capitão António Joaquim Ferreira Pomba, 322tS42,
sendo: pensão de reserva, 192tS50; 0,14 por C0Dto,
48tS12; Iei n.? 888, 24t$OG, o lei n." 1:33:3, 57i$74j do
vencimento total 228tS04 são P 10 Ministério das Colónias, sendo a índia. a última província onde sorviu, e
93548 pelo Ministérlo da Guerra. Tem o primoiro aumento do 10 1)01' cento sôbr o seldo.

12. «I"-lilli~lério da Guma - f.I Dirccç~oGeral- 2. a Rfparli~ão
a) Declara-se que O major do infantaria, cm disponibilidade, Manuel de Mesquita, e os tenent B da me ma
arma, em disponibilidade, Raúl Eugénio de Aguilal' Bar-

i.' Série

bosa Píssarra e, supranumerários,
Nicolau da Costa
Pavio, no regimento de infantaria n,o 4, e Ruben Gomes, no regimento de infantaria n. o 5, chegaram à sua.
altura para entrar no respectivo quadro.
b) Declara-se que a colocação no regimento de infantaria n.? 21 do tenente miliciano do quadro esp-ecial, de
infantaria, Afonso da Costa· Ribeiro, ínserta na Ordem
do Exército n. o 12, 2.11 série, do corrente ano, não foi
pelo pedir.
c) Declara-se que fica sem efeito',a colocação no regimento de infantaria n .o 21, inserta. na Ordem da Exército
n." lô, 2.3 s6rie, do corrente ano, do alferes, supranumerário, António Beato, do extinto depósito do batalhão
de caçadores n. ° 6.
.
.

d) Declara-se que o tenente de infantaria Jõão Carlos
Basto Lima, colocado no quadro da armn pela Ordem.
do Exército n." lô, 2.11 série, do corrente ano, prestava
e continua prestando serviço na 1." companhia de trem
a tomóvel,
e) Declara-se que nos termos do § 4.° do artigo 1.0
do decreto n." 13:852, do 29 do Junho último, inserto na
Ordem do Exército n." 7, V, série, do corrente ano, Silo
considerados como pertencendo, ou tendo pertencido
aqueles quo já tiveram ulterior colocação, às unidades
seguidamente designadas desde 10 de Julho último os
oficiais adiante indicados:
Regimento

de infantaria

n." 3

Capitãos: António Luís Salguoiro Fragoso, Manuel
Goro ,adido 110 quadro, Camilo Dia-s de Lima.
Tenentea e João da Costa Virtuoso, António Joaquim
..Borlido de Carvalho, Armando Jorge do Oliveira Saraiva; adido ao quadro, Joaquim Tristão Pereira Pimenta
e miliciano do quadro especial Alfredo :Angelo Salgueiro
da Silva Pereira:
Alferes milicianos João Dias Monteiro e Jo110 de Barros Moreira Cabral.
Regimento de Úlfa.ntaria. n." 8

.CapitàGi: Firmíno .Iosé de Sou a Barroso. António
José Teixeira de Miranda, Mário ,do Vasconcelos Cardoso, Augusto César de Morais, Franeiseo \Martins Fer-

Si.!

ORDEM DO EXlRCITO

N. o 11

2.' Sérle

nandes Júnior; adidos ao quadro, Júlio Pereira Machado,
Silvestre José Barreira, J anuário Joaquim Lopes de
Sousa; supranumerário, João Dias Leite Machado.
Tenentes: adidos ao quadro, José António de Matos
Júnior, Álvaro Martins de Campos; miliciano, Ovídio
Alberto de Faria Poças Falcão.
Alferes: adido ao quadro, Mário Pinheiro; supranu·
merário Bernardo Pereira de Castro; milicianos Ernesto Fernandes de Sousa e Júlio César de Carvalho.
Regimento de infa.ntaria n.· 9

Capitães: Agostinho do Oliveira Baía da Costa Lobo,
António Manuel da Mota e Costa; adidos ao quadro,
João Baptista Trancoso, Joaquim Maria dos Santos Magalhães, Manuel Pereira Martins, Mário Augusto Vaz,
António Joaquim Dias e José da Luz; supranumerário
José Gomes.
Tenentes: Bartolomeu da Silva Varela, Francisco
Fernandes Pereira da Costa, Aníbal Augusto Ferreira
Vaz, António Martins Correia, Manuel Maria Vieira da
Silva, Aderito Sequeira Varejão Castelo Branco, António José da Silva, Júlio Albano de Matos e José da
Conceição da Silva Freitas ; adidos ao quadro: César
Augusto da Costa Gomes, Domingos José dos Santos,
Maauel Soeiro de Faria; milicianos Josó Pereira da
Rocha, Joaquim Augusto Nunes, José Marcelino Teixeira.
Alferes milicianos Manuel Gonçalves Serôdio Júnior
e Francisco Xavier Calejo.
Regimento de infantaria

n.· 16

Capitães: Jaime Pires Cansado, Manuel Luís Baptista
Marçal, Afonso Sande L mos, Manuel José Guimarães,
Leonel Neto de Lima Vieira e Henrique Martins GaIvão; adidos ao quadro, Vcrgílio Cipriano do Mendonça
e José Maria Varola; supranumerário Joaquim Viegas
Baptista o miliciano do quadro special Vitorino Rodrigues Corvo.
Tenentes: António Mil-Homons Correia, Prnncísco
So168io Padinha, Francisco de Jesus Pires, Manuel Aleluia Costa Lopes; adidos ao quadro, Sebastião José
Fernandes, Aníbal Marreiros Dias, Joaquim do acramonto Costa, João Tomás dos Reis; miliciano, Celestino
Sisonando Baptista.
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Alferes: adidos ao quadro, Bernardino do Carmo e
Avelino Hilário Ribeiro; supranumerário,
Aniceto da
Cruz Gregório; milicianos: Joaquim Jaime Simões, J oaquim Ferreira Mendes, António Manuel, Francisco Teixeira Macedo e Manuel Rovez Pereira.
Regimento de infantaria

n.O21

Capitães: Júlio Rodrigues da Silva, Aristides Aprigio
da Silva Ferreira Coimbra, Caetano Alberto do Carmo
Azevedo, Júlio da Silva Bento; adido ao quadro, José
Maria de Mendonça.
Tenentes: JolIo Maria Prazeres Milheiro, Luís José
de Figueiredo;
adidos ao quadro: Ricardo Fernandes
Sardinha, Hormogénio de Almeida, Arnaldo J OSÓ do
Amaral,
erafim Gomes Queiroz; milicianos do quadro
especial: José de Almeida, António Pires Antunes e
Afonso da Costa Rib iro.
Alferes supranumerário António Beato.

f) Declara-se que desistiu de servir nas colónias, nos
termos do d creto n. ° 13:309, de 23 de Março último,
no corrente ano, o tenente de infantaria Zeferino da Cunha Coelho de Barbosa Vaz de Castro.
g) Declara-se que a passagem à situação de reserva.
do major do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
Manuel Francisco Mamede, publicada na Ordem do Exército n." 16, 2.8 série, de 19 de Novembro último, deve
ser considerada como tendo sido publicada na Ordem
do Exército n." 15, 2.a érie, de 22 de Outubro do corrente ano.
li) Declara se que os capitães de artilharia Francisco
Borba Homem Teles e J 0110 Carlos Guedes Quinhones
Portugal da ilveira eh garam à sua altura para entrar
no resp ctivo quadro.

i) Declara-se que o ton nte de artilharia Jo Guilherme Duarte Perry d Almeida e Brito acumula as funções ti instrutor de esgrima na E cola Central do Oficiai com II. do adjunto da 2.11 R partição da Dir cção
da Arma do Artilharia.
é

j) D clara-se que, nos t rmos do artigo 21.0 do decreto
d 2 do Iaio do HH1, d ve er considerado como
tendo pert ncido no quadro dos capit o do serviço do

8&6
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estado maior o major do artilharia com o curso do estado maior Francisco António Pereira dos Santos, o sobesete lugares na escala de acesso da respectiva arma,
por ter terminado o tirocínio ti. qno era obrigado om virtude do disposto no artigo 19.0 do mosmo decreto e ter
sido julgado em condlçõos
de dar entrada no referido
quadro.
k) Declara-se que o capitão de artilharia Vasco da
Gama Rodrigues, colocado no Colégio Militar pela Ordem do Exército n." 16, 2.a série, de 19 de Novembro
do ano corrente, desempenha as funções de professor
provisório no referido colégio.
7) Declara-se que o capitão do quadro auxiliar dos
serviços de artilharia, adido ao quadro, adido no Ministério das Colónias, Manuel Rodrigues Ferreira. conta a
antiguidade de põsto de 30 de Setembro do 1926 o para
efeito de vencimentos de 31 do Março do corrente ano,
data do sou ingresso no exército metropolitano.
m) Declara-se que fica sem efeito a transferência para
o grupo do artilharia. a cavalo n.? 1 do temente do artilharia Euclides Gomes Ribeiro, insorta na Ordem do
Exercito n.O 6, 2.' série, de 20 de Maio do corrente ano.
n) Declarn-so quo fica som efeito a colocação no regimento de artilharia ligeira n. ° 1 do alferes de artilharia
Alberto Corioluno Miranda da Costa, inserta na Ordem
do Exército n.P 16, 2.& série, do 19 de Novembro último.
o) Declara-se

que a promoção

ao poste do capitão

do tenente da aoronéutica Jorge de Vasconcelos do Avila,
constante do decreto de 10 de Setembro do corrente ano,
publicado na Ordem do Exercito n." 14, 2.° série, de
30 do mesmo mês, devo ser considerada, para todos os
efeitos, como resultante de recurso do Conselho Superior de Promoções.
p) Declara-se que o capitão módico miliciano da brigada n." 2 de caminhos do forro, que pela Ordem do
Exercito n. o 16, 2. a sório, do corrente ano, foi colocado
no distrito do recrutamento e reserva. n." 6, se chama
José Peixotõ Pinto do Furia e não José Pinto 'I'eixoira
de Fariu,

"
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q) Declara-se
que o capitão miliciano do serviço de
administração
militar, licenciado, Marcelino
Augusto de
Oliveira Maia, promovido
ao seu actual pósto por docroto do 12 de Novembro do corr nte ano, publicado no,
Ordem do Exército n." 16, 2.:1 ério, conta. 1\ antiguidade'
desde 30 d Setembro de 1926.

1') Rectificado,

se publica o vencimento a quo tem ~ido d creto n.? 11:374, de 2.3 de Dozembro de 1925, o oficial < baixo mencionado:
:Major módico na situação do resorva António Jo
da
Mota Campos Júnior, 198637.
reito

nos termos

ó

s) Rectificados,
direito o oficial,
nado,

C publicam
os vonciuiontos a que tom
nu situuçl o de reserva, abaixo meneio-

om substituIção

dos qu" lho foram arbitrados

pela

Ordem do Ea'ército D.O 6, 2.:1 série, do corrente ano:
Tcnonte ci1'ur~ino dentista miliciano Augusto de Jesus
Vilhena
394,)1u, sorulo : P n. ão de 1'e,;p1'\'U, 2:381)89;
50 por couto (lo invalidez, 119·
,o 10 por conto sobro
o totn
35583.

t) Itectiflcados,
s publicam os vencimentos quo nos
termos da lei H.O 1:GG8, do 9 de Setembro de 1024, competem ao oficial em seguida mencionado, tr: us ferido para
fi aituação
do re serva pt:la Ordem do Eicército n. o 14,
2.a sório, de 30
ternbro do corrente ano :
Coronel Luís Pinto de A eOIlS, o Moreira,
3ilp64,
sendo p -nsão de r 'M'rva, 3 2, 35, 0,14 por cento 21553,
lei u.?
\, 30) 8 lei n.? 1:3:~~,3G5:?8.
T(\ID O segundo aumento de 10 por centõ fi bro o
úldo.

at'.

13. ° -

tini tErio da G. 'rra -I

a

Dlrq.1~Gml-

4 a RCF.H!iç~o

n

clara-se
q III fica
m ofei to fi concessão da momilitar do ouro (h eh :0 do comport.uuonto
e. m"
pIaI' COIl tant
da Ordem do Exército !l.O 15, 2." sério,
a)
dalha

d 22 do Outubro último, no cl\pitao (lo re~iIllouto de
infantaria. n.O 1 \ Autónio Augll, to do Oa1'\"<llho, por so
r 'conh 'c r já ha lI' jJo condecor do 1> ,la O/·r/em do
E'ércilr.>rl.o
11,~.
:ri" d, 29 d 11aio do ll1fõSillO
ano.
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b) Declara-se que, por portaria do Ministério da Marinha, inserta no Diário do Gooêrno n. o 77, 2. a série, de
2 de Abril de 1926, foi condecorado pelo Instituto de
Socorros a Náufragos com a medalha de cobre de filantropia. e caridade o segundo sargento n. o 194, do quadro dos sargentos do secretariado militar, Augusto Nunes Pereira.
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:
Medalha de ouro
Regimento de infantaria n.' 13

Tenente-coronel

Alberto Artur Sarmento.

Regimento de oavalaria n.· 3

Capitão Altino Aníbal Gromicho.
Instituto Profissional dos Pupilos do Exéroito

Major de cavalaria Carlos dos Santos Natividade.
Guarda fisoal

Batalhão n, ° 1:
Segundo sargento n.? 86/102, da 2.' companhia, Fernando Augusto Rua.
Primeiros cabos: n.OS 33/203, Zeferino Gonçalves, e
n.? 133/200, Joaquim Luís, ambos da 5.' companhia.
Segundo cabo n.? 103/1:778, António José Dias, e
soldado n. o 98/1:660, António Pais Varela, também
da 5. a companhia.
Medalha de prata
Regimento de infantaria. n.· 3

Primeiro
Fernandes.

sargento

n. o 10-E, Tomús José IIarthley

I

Regimento de infantaria n.·

I)

Primeiro sargento n." 118-E, José da Costa Abrante •
Regimento de infantaria

Segundos sargentos:
n.? 49-E,
n.? 555-E, Manuel Romeiro.

n.· 12

Camões Alb rto, e
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Regimento de infantaria n." 14

Segundo sargento n. o 52-E, António Rodrigues da
Horta.
Sogundo sargento miliciano n.? 29-E, Abílio de Almeida Martins.
de

Batalhão

00.

adores n.s 10

Segundo sargento n." 48-E, José Algodres.
Segundo sargento músico de 3. a classe n. o 57-E, Armando Pinto Cabral.
Regimento de artilharia

ligeira n." 3

'I'enentes : António Araújo do Almeida Campos, Júlio
Carlos Alvo Dias Botelho Moniz o Salvador Pereira
da Silva.
Regimento de artilharia

Sogundo sargento n.?

ln,

de costa n." 2

José Gabriel Madeira.

Grupo independente de artilharia. pesada n.· 1

Segundo

sargento

n.? 154-E, José Maria da Silva.

Grupo independente de artilharia

pesada n.· 3

Tenente Vítor Manuel Saraiva Lopes.

:V oompanhia de administraçã.o militar
'I'enente Humberto de Sousa Araújo.
Primeiro sargento n. ° ,-E, Manuel António da Fonseca AII'i.'o.
Seoret riado militar

Segundo sargento
cedo o Silva.

n." 16n, Joaquim Martins do Ma-

Escola Oentr 1 de Sargentos

'I'enonto ': Abílío Augusto Tolos Grilo o I' ernão Marque Gomes.
Guarda nacional republicana

Batalhão n." 2:
Tenente d inf, utnria J aquim Alb rto de Lara Alo-

~'o 'lindo urgente rt fie
ping-rrd iro 11." 5 3:105,
Jacinto da
tu, c eundo arg nto músico do 2.& classe
n." [lO 3: 39, Ang lo Augu to Figueirus, ambos do estado menor.

ao
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3:

cubos: n.? 14/4:143, Vítor António Rua, e
16/4:145, José Francisco do Sousa Barros, ambos da
2.3 companhia,
Segundos
cabos: n.? 19;4:U8, João Júlio, e n.? '2.3/
4:15~, José Gonçalves, ambos (ln. 2.11 companhia.
Primeiros

D.O

Soldados:
n.? 4:4:/4:170, António Luis; n." 48/4::174,
Marcelino
'I'oreno Pica; n. ° 78/4:204:, J osé Corroia
Júnior;
n, ° 79/4::!05, António Podro ; n." 84/4::2 to, Manuel Joaquim
Gomos ; n." 8G/4:212, Manuel José do
Sousa Ramos;
n." 87/4:213, Tomás José Cuportino;
D.O 93/4:210, José "Mestre; n.? 103/-:1::229, Jos6 Bartolomeu; u." 109/4:235, João Afonso;
n.? H6/J::?4:?, Manuol Joaquim;
n.? 117/4:24:3, Manuel Cavaco dos Santos; n.? 125/4:21)1, António 'I'cixcira Capelo ; n." 127/
4:253, Francisco
Guerroiro : n." 1:38/4:~54, Manuel Sebastião ; n." 134/4:260, José Jacinto 'I'eixeir a ; n." 14°1
4:266, Ricardo Joito da Horta; n." 160/4:28G, António
Mauuol ; n.? 1G2/J:288, José António Brásio ; n.? lü7/
4:20:3, Manuel Augusto ; u.? 17()/J:305, Mnnu 1 EnDolinda j n." 180/4:306, Romão António Alberto, o n." 106/
4:322, Domingos Nunes, todos da 2.· companhia.

Batalhão

n. o J:

Tenentes
do infantaria:
Alfredo
Aboilard
Viciru o
Cristóv1tó da Ponto Carvalho.
Primeiro
sargento
músico do l.l classe D.O 17/17, do
estado menor, Manuel Gonçalves Gomos.
Segundo
sargento euformoiro u. ° 85/3: 1:33, Frnucisco
Carnpinha,
e primeiro cabo onformeiro n , ° !H/2:U
,ilfn.nuel de Oliveira Peixoto, ambos do estado menor.
Primeiro cabo D.O 11/1:230, Abel .Iosó, (b 1.a companhia.
Segundos cabos: n. o 20;1 :5~)9, J cão Moroira ; n. o 22/
2:210, João Dias Rula; n." ~;3/8:3Ü, João ~[.lllIH\l do
Bento ; n." ~ ..!/1:963, Inácio Pcrcirn 110 Carvalho;
L1.0 2 I
3:45:3, Gervásio Viana, o sogundo cabo corneteiro n, o 32/
1:Gt2, Félix da Silva, todos <ln. 1.0 companhia.
Soldados : n, o :.38/1::n5, Mauuol Fernandes
Vieira.;
D.O 30/555, .José da Costa;
n.O 4t/2::):3~), António Gonçalves Porcira;
!l.O [)3/75l>, I:>aa<! Fl':lllci:-lcn Baptista;
11.° 50/:3:3:30, Uaetnno Jforoira j n," G:3/1:ó:38, D'lVi(l do
Lima;
n.O 7 {;/2: 707,
li'runeisc
Pirp;
n.O H2j:370, LI1'
ciano
(lo Sousa; n.O 101/3:,* G, Jon.quim • [orpirtl.;
B.O
101>;1:187, ll('rnardino
P~'roira Leito; !l.0 1 /709,

2.· Sórie
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Artur José ; n.? 110/206, José de Freitas; n.? 117/1:571,
Teotónio Vieira; n.? 118/214, José da Costa; n." 124/
310, Hermenegildo Augusto Guerra; n. ° 130/226, Manuel Ferreira]
n. ° 133/229, Manuel Monteiro Claro;
n." 136/1:95 , António Gomes ; n." 139/1:443, Ant6nio
da Costa Fonte;
n.? 143)2:871, Adelino Augusto Paitorto; n." 150/246, António Rodrigues; n.? 164/465,
João do Sou a; n.? 168/795, Gervásio Marques, e
n.? 185/2:583, Joaquim Luí , todos da 1.:1. companhia.
Guarda fiscal

Batalhão n. ° 1:
Soldado n.? 346/2:777, Firmino dos Prazeres, da
.
2.11 companhia.
Soldados: n. ° 25/2: 04, .T osé Viegas Carvalho, o
n.? 27/1:156, Manuel da. Luz e Sousa, ambos da 3.a companhia.
Soldados: n.? 48/1:9R3, Manuel António; n.? 157/
2:707, Vitorino Simões ; n," 184/3:261, Reinaldo Rodriguos Põrto ; n, ° 205 ':3:38li, Joaquim Autónio ; n. ° 244/
2:587, J oaquim Barateiro, todos da 5.11.compauhia.
Datalh110 n." 3:
Tenente do infantaria,

Domingos António Jerónimo.

Medalho.

de cobre

Regimento de in!antarlo. n.· 13

Primeiro cabo n.· 65-E, José Raimundo Soares.
Regimento de infantaria

n.· 14

cuudos suruentos : n. o :!~)-J'~,Alfredo :\Inria Leitão ;
D.O 45-('J, José dos
untos Abrantos, o n." 58-E, coronhoiro, Pedro José.
Grupo do artilharia

Segundo sargento
voira 'tofre!.

a cavalo n.· 1

n.? 15-E, Emídio Aueusto 00 Oli-

Guarda nacional republicano.

Batulhito n.? -*: primeiro cabo n.? 1·1/2:220, ~r1\uuel
Moroir«
'onrc:-I, da 1." companhia.
Soldarlos : 11.° .J()/2:7~:~, Aritónio .To Ó (1(\ astro; n.?
4. /2:ü7G, Manu \1 P I' ira j 11.° 4.n :U~~
, Alberto Lopes
'"
o
r.)/·).f!·)'"
1'10
Jl
ntao
;
u.
U"'I_'V",,',
anuu
ruques
; n. vI;S/·)·r.73
... l) i,
A t
.!t
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José Gonçalves; n.? 74/2:803, Manuel da Silva; n.?
78/2:698, Manuel António; n." 96/2:637, Álvaro Pinto;
n.? 112/2:422, José Joaquim da Silva; n.? 121/2:829,
José Henrique;
n.? 147/2:892, Joaquim Moroira ; n."
148/2:903, José Ferreira; n.? 149/2:904, Albano Monteiro; n. ° 163/2:952, António da Silva Sigurolho J únior ; n,? 169/2:983, Vítor Teixeira; n.? 170/2:984, António da Oosta; n.? 178/2:995, José Pereira, e n." 203/
3:496, Armindo de Moura, todos da V' companhia.
Soldado n.? 52/2:633, Joaquim Rios Moreira, do esquadrão do batalhão.
Batalhão n.? 5: soldado n.? 49/2:550, da 1.& companhia, António da Si1n1..
Guarda ãsoal

Batalhão n. ° 1: soldados: n, ° 16G/2:998, Alborto
Lopes; n.? 259/3:190, António dos Reis Freire, ambos
da 5. n companhia.
Batalhão n." 3: soldado n." 260/~:45(), da L." companhia, António Mota.
14. o -lini8lério

da Guerra - P

Direcção Geral- 5.' Rcparhção

Declara-se que, IlOS termos do artigo 3.0 do decreto
n.? 14:f>:?5, do 26 elo Outubro último, foram consideradas hábeis D. Maria Angélica Dinis Figueirodo Salgueiro e D. Mari« Helena Lopos OOHtapara receberem
os ,~encimontos do seus maridos, respectivamente. o tenente do regimento de infantaria n." j No rborto Fignoirodo Salgueiro
e o segu ndo ~tlrg(\nto UO regimento do
infantaria Il.O 10 Josó Miguel da Costa, adido à 3.~ companhia do trem hipomóvol,
intornados na casa do saúdo
do T 'lhal.

Lista do apuramento 8 classificação final
dos alunos da Escola MilHar que concluíram os dlrerentes cursos
no ano lectivo de 1926-1927
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8~7

DiniblérJO da Guerra - 3,a Direcção Gercll- 8,a Reparlição

a) Declara-se
que são nomeados
para freqüentar
no
primeiro poríodo 0.0 actual ano escolar, os cursos do informação
do 2.0 o 3.° graus da Escola Central do Oficiais, os seguintes oficiais:
2.0 grau:
Capitão do quadro dos capitães
maior Roinaldo Vale de Andrade.

do serviço

do catado

3.° grau:

'I'cnontos-corouóis

do corpo do estado' maior António
Cardoso l\1achaJo o Joaquim dos Sua-

do Sousa Guedes
tos Corroia.

b) Declara-se

que a data da promoção

a major

do

CIt-

pitão do serviço do estudo maior José Maria Cabral do
Sampaio, publicada na Ordem do E.rél'cito n, o 13,
2. a série, de 10 do Setembro do corrente ano, dovo 8('1'
considcruda
corno sondo do 1:3 (lo Setembro do 1924 o
não do 19 do ruosino mês e ano.

c) Declara-se quo a colocação no regimento do cavalaria 11.° 9 0.0 mUJor do corpo do estudo maior José Maria Cabral do Sumpuio, constante da Ürdem do E.l·(:rcito
n.?

lu,

~.1I

sério,

do lU do ~ ovombro

último,

foi pelo

pedir.
d) Declara-se qno no .. llmallague do Eiréreit« referido
a. 31 do Dezembro
<lo 1925, o no quadro rulntivo no
corpo <lo estado maior, na p. 24, n. o 11 dn ordem, refnn ato ao eorouol Luís AlIgul!to Ferroir« l Iartius, ou do
80 Iõ : «Quaul'V' deve lor-s O' upru»,

e Declaru-ao

quo os oficiais

guidn mcncionndos,
I!{'rio, Cjll<' respectiva1Il ut
111s v1l.o indicadas, 1'ora.m coI cudoH nu I-;('('(:ao !lo
Carlll,rrnlin
da ;klo Dirpcc>llo (lora.1 do ~[inist{'l'io (la.
..,
G UI' 'ra, são do nhadol' S d(~ lUf' IIIIL (I 'r;:to :

que pelas Ordens do Eicércita,

p lIa Ordem do

J uuho

R.L'/rL'Ítú

10.(

~.n

n_ o ü, 2. ~ s{'l'ic, (lo

de H.l:H:

Capitn.o do .quadl'o do

rO.or\-3o Vitorino

Simõt\ •

ao do

87-8
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lj, 2.11 sórie, do 27 UO

Capitlto do infantaria ~{urcolino Pais de Figueirodo
Alves.
Capitão do qu'adro do reserva Germano Mnrtins Roquo dos Santos.
Pela Ordem do Exército
Setembro do 19:37:

n.? 13, 2.11 sório,

do 10 de

'I'ononte do quadro auxiliar dos serviços do artilüaria
José Júlio da Silva.

Pela Ordem do Exército

n. o 15, 2. a

SÓrÍo,

do 23 UO

Outubro do 1927 :
'I'onente de infantaria Norborto António Macedo Leal,
Esta declaração deve ser com ídoruda para todos os
ofoitos como toudo sido publicadu nas Ordens reforidr tl
quo colocaram os citados oficiais na; Sucção do Cartografia.
f) Declara-se que os oflciais a seguir moncionndos
acurnulum, desde as datas indicadas, referidas ao corrente ano, as funções que desempenham com as do iüstrutores permanentes
da Escola Contral do Oficiais:
Coronel do corpo do estado maior José Ali.> rto da
Sil Vil. Basto, chefe da
II Repartição
da 3.11 Diro ção
Geral do Ministério da Guerra, desde 8 do Agosto,
Coronol do corpo do estado maior Alborto G uorreiro
Peixoto o Cunha, chefe da 1.& Repartição da 4," Direcção O oral do Ministério da; Guorra, dosd 10 do Novembro,
.
'l'euento·coroll(ll do corpo do ostado maior Jouquim
dos Santos Corroia, ud] unto da 5, a Ropn1'ti<:ão d n," Direcção Geral do Ministério d~ G uorra o professor do
Instituto Feminino do Edllcnçil.o o 'I'rabulho, desil 8 do
Ago to.
'I'eneuto-coronol do corpo do estado maior António
GOl'jão Couceiro de Albuquerque, adjunto da :3.a r p:lrtição da a,lI Direceão Geral do Mini itérío da O II 'ra,
dO:-ldo Ü do Al"o~to.
,
Major do eorpo do OHtndo mnior Avaro 'l'olrs 1'\"l1'r(ira
do Passos, adjunto da 2,11 Hopartiçilo da B,a Dit'(\c<;lloU 1'al do Miuil!tório tln G uorra, deslio 9 do Agoat -

a.
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Capitão de infantaria Raúl Frederico Rato, chefe do
brigada da. Secção do Cartografia do estado maior 0.0
exército, desde 12 de Agosto.
'I'enento de artilharia José Guilherme Duarte Perry do
Almeida o Brito, adjunto da 2.& Reparti(:ão da Direcção •
da Arma de Artilharia, desde 10 de Novembro.
g) Declara-se que
ucuiunlam, desde as
rente ano, as funções
trutores ovontuais da

os oficiais a seguir mencionados
datas indicadas, referidas ao corque desempenham com as de insEscola Central do Oficiais:

Tenente-coronel de artilharia Auacleto Domingues dos
Santos, comandante, interino, da. defesa contra aoronavos, desde 20 de Outubro, e capitão do cavalaria A rmando Idalino da Cruz Mesquita, mostre de oquitação
da Escola Militar, desde 28 de Setembro.
li) Doclaru-so que o tenente de infantaria Rodrigo
Brandão Guedes Pinto acumulou as funções de professor do ln rtituto Profissional dos Pupilos do l~x\'rcito
com as de adjunto da secção técnica da Escola Contrul
de Oficiais, desde 2D de S itembro a lD de Outubro 0.0
corrente ano.
i) Declaru-so, nos termos do § 2.0 do artigo :1.0 do
rügulamonto da Biblioteca do ~[ini 'tório da Guerra, que
:t Biblioteca Nacional de Lisboa ofereceu àquela bibliotoca as seguintes publicações i

:m

volum R d l Gazeta de Lisboa.
1 volume dos Monumentos Sacro, d,' Ltsbo«.
I volume
(lo
atálogo de manuscritos ria Iliblioieca
Nacional rle Lisboa .

.i) D( clara-se qu pelo Sr. Dr. Júlio Dia Costa foram
ofcl'ccidoR ao Arquivo IIi tórico Militar o seguinte' doeumontos i
Uma carta patente do põsto dr ton nto coronel datada
do 1 04 r~lativa <10 tenente-coronel de cavalaria Joio do
Almeida Gorgel.
Um ate tudo pas ado pela muni ipalidade de Boniooulo,
datada de 1837, r latíva a. João Gorgel, talvez filho
daquele oficial.

SilO
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Guerra - Conselho de nCCUTSOS

Éditos do trinta dias

Polo Conselho do l{OCllI'SOH correm éditos do triutn
dias, a contar da <tatu da presente Ordem, citando os
primeiros
sargentos onforrneiros hípicos abaixo designados para, na qualidade do rocorrídos que são, apresoutarem,
querendo,
contestação
num processo que no
mesmo pendo e em que Eruosto Augusto 'I'eixeirn, primeiro sargento ferrador,
recorre
por so julgar ilecalmonte preterido
em antiguidade.
Os recorridos,
bom
como scns representantes logais, têm vista do processo
na Secretaria
do mosmo Conselho dentro do referido
prazo,
Recorridos :
Primeiros
sargentos cnfonueiros hípicos J()~~dos Santos Soares,
IJlIÍs Lopes,
José Maria Lú, Francisco
tl.t
Silva,
Manuel Dias, Rodrigo
da AriSlln~; o, ~ristóvi'L()

. Josó Antuues,
"'tarJos ,J{!rõnimo, Manuel li'olgado, Eugénio Afonso, ,Jolio Haptista, António Câudido, António
Mip;llel Barata,
Al'tut, José,
António Miranda Alouso,
,Júlio Gaspar, Jesuíno Augusto, António da Sílvu, ,b_.
nuel Ramalho, Jo!'6 Fnzonda, António Maria. Roto, Louronço Rocha, Mallll('l Fernandes
C Alberto
Vaz Pinto.

Pelo

Conselho

dias, a contar

dI' Recursos correm éditos de fl'inta
da data da pr,eHolltl\ Ordein, citauclo OH
dU8iglHldo~ paru, na qualidudo de reCOI"

oficiais nhaixo
ridos que s, o, apresõntárom,
<lU rendo, contestação
num
processo quo no 1I10S1110 ponde () em qll(\ Joi'to Alexlllldl'o (hwiro Carrasco, nlfon's do infnntaria, r\ ('OITO pOI'
!'lO julgai'
prejudicado
com a pl'OIllO{,'fi.O ao pOsto do tc,·
11l1Ut<', para a :1.l'ma ti aurolláutie:t,
de oticiniH lll"lis mo·
dernos na sua arlllll, 01:; l'c('orl'idqs, bt'lII COlllO S('IlS j'('pre~cntantcs
h\gais, têm \ ista do (lWCl'SfiO na St t'l'otaria
do 1Il0S1110 Oon 'olho ti 11111'0 do ru1'01'1<10 praZt).
Hccorridos

:

rl'onontos da nrma !l( :1 l'OUlluti("l: PJ: eido 1\.[ t61lill
da 8unhn o AJJl u, .To é Blllltcs Pilllollta e .101''''0 d0 VigllC irodo,
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==================~======~~~=-==========*Obituário
1927
Novembro
II

li

"
"

"
»
li

"
"
! )ezl'lllh
"

:.l-Capitão,
reformado, .ToJ' ltodl'ign,\~.
:J - 'I'eurutc-coroucl,
refunnado , 1"1"('\' rico Lll,lg",~rtJ
:\Iartill~ 'I'ôrrr-s.
lO - 'l'enente-coroncl,
ua aituação
de se partulo do llel'viço, Afuu 'o da Silveira Brandão Freire 'l'emudo.
11- 'I'euente-corouel,
reformado,
Joaquim
Gregório
(lcuçalvcs.
13 - Coronel. lia ituaçãc de reserva, Manuel Frederico do Rosário :::iallt'Aua d .. :\limnda.
1;) - Terceiro
oficial, reformado,
Femundo
Jo~é <ln
Aquino.
1,; oroucl, lia situação do rcservu, Eduardo Cussa . sa .\ lvare Pereira.
t)
Capitilo rc ormado, Augusto Cósar Alves Aguiru-.
:lO Capitão chefe de música, lia situação '\0 reserva,
.Joã.o Lopes,
21 - C,)fOIlO! de artilharia,
na situação <10 rcsojva,
Frauei co de Paula Cabral.
25 - 'I'eueute
-eforu.adc .lauucl
Feruautlcs
do Â'IOvedo.
o t - Coronel reformado João ,la Piedade.
fi
C!\pit 10 refurmado Fóli ,1:1 Silva Fignei redo.

Iteot.Ulell.Qõc,",
'a Urdem do Exército li,· 1 t, 2.' série, tio corrente uno, p. 703,
nAI touio .Iobé 'I'uixcir.i Suav xlrr ", deve ler-se :
«.JosÚ Antonio Teixeira Saavodr: •.
,'a Ordem elo Exército II.· 15,2." sério, do concllte :l1l0, 1).732,
I. 10"oude
e li): «C,lpit.lO· UUI' lte da anilada "\ugusto Coelho
:-:;a1,lall h. , d 'v' Icr-se: .Capitio-t 'ueuto Au.;u to Cario, ,Ie ::\aldallhall.
• Ot'J II! tio FX,ll'('ito ll," lG, 2.· série, do corn'lIto aliO, p. SO;j,
l. 'I:! (,ltdl' t;C 1'\: .Corlcia",
dc\'c lel-I>': "Carrt'i'·:\ll .

1. li, onde se ln:

.Abílio
Bstá confornw.

tU!Ju,~to J 'aLdi's de Passos e SoU/m.

o .\judanlll

GCOCl'lII,
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Publica-se ao exércIto o seguInte:

1. ° -Decreto
liaistério da Guerra-

I

B.epartiçlo do Gabinete

Usando da faculdade que me confere o n.? 3.° do artigo 2.° do docroto n.? 12:740 de 26 do Novembro do
1926, sob proposta dos Ministros do todas as Reparti-eõ s: hei por bem doer t r que fique nula o de nenhum
efeito a parto do docroto de 14 do Julho do corrente
ano, publicado nu Ordem do Exército n.? lO, 2.& éríe, de
16 do mesmo mês o ano, quo mandou continuar na situação do reformado, com 50 por cento da peno ão que
lhe foi arbitrada, o pnm iro sarg nto Neutel do :.\Iesquita, por
ter r conhecido que, sendo segundo sargento 11.° 5~3 do 6.° esquadrão do reserva, tev baixa
por ter cornpl tado o tempo do serviço indicado na alínea. b) do artigo 279.° do regulamento do serviço do 1'0crutamcnto do HHl, em 31 do Dez nnhro de 1020.
O Ministre de todas a R partições as. im o tenham
entendido o façam executar. Paços do Govêrno da Ro·
pública, 31 de Dez mbro do 1927.-A"TÓ~1O Ó 'CAR
~E FUA( 080 CAU !O. A -Jo
é Vicente ele Freitas - Manuel Rodl'igue Júnior-e-João José Sinel de CordesAblllo Auqu. to Valdês de Pa 80S e Sousa - Agnelo
Portela-António
Maria de Bettencourt Rod,.iguesArtur Icens Ferraz - Jo. é Alfredo 11ende de ..J.llagalhães - Felisberto Alt:es Pedro a.

884
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lIinistério da Guerra ... f. Direcção Geral- f • a Repartição
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 2:740, dê 26 de Novembro de
1926, sob proposta do Ministro da Guerrn : hei por bem
decretar que nos termos da lei n.? 1:817, de 12 de Agosto
de 1925, e decreto n.? 13:872, de 1 de Julho do corrente ano, se pague o subsídio mensal de G{$ a D. l\Iúrcia do Espírito Santo Rodrigues Teixeira de Carvalho e
. seus filhos Júlia de Almeida Carvalho e Fernando Líego de Almoida Carvalho, viúva o órfãos do tenente do
quadro de reserva Artur de Almeida Carvalho; D. Florinda Júlia Ribeiro Lou ada, órfã do alferes reformado,
Patrício Exposto; D. Laura dos Santos Borges, órfã do
major reformado, José António da Silva Borges, O a.D.
Beatriz Mercês de Carvalho, v;i 'va do alferes <lo batalhão de caçadores n. o 7, Augusto Rodrigues de Carvalho.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Governo da República, 31 de Dezembro de 1927. NTÓNIO
ÓSCAR DF.: PR, 0080
CARMONA - Abili.o AUfJU8tO Valdês de Paesoe e Sousa.

2. o - Por decretos de f 7 do corrente mês:
liollitério da Guma - i.a Dirrcçi6 G ral - 2. a Btp.rti~.
Concedidas as vantagens do quo truta o § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, do 10 do Maio do 1919,
modificado pela lei n." 1:039, do- 28 do Agosto de 1920,
a contar das datas que lhos vão indicadas, nos oficiais
de cavalarín om iw,guida meuciobndos por terem completado o tempo de servico ofectiv o como oíicinl nece isário
para o primeiro aumento do 10 por conto sobre o sOldo:
Capit: o José l\fat'inl[,Agán~a
o António Raúl do. • rata
00111 s Poi ira,
o regimento elo cM'alm·lI.
3, d sdo
1 do Novembro do corr nto ano.
Tonento Diogo da Silva Ferreira, DO I gimonto d •
cavalaria n. ° 2, desuo 30 do Junho do corr n o ano.
,Q

Gonc (lida as vnntr gons do qu t1'a1:.'1 O § único do
artigo 6.° do dt;(roto D. 5:570, de 10 li Iaio d 1019,
modificado pela lei 11.° 1:030, do 28 do Ago to d 1920,
U

t.a Série
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a contar das datas que lhes vão indicadas, ao tenente-coronel médico Adelino Augusto Fernandes, director do
hospital militar auxiliar de Chaves, desde 1 de D zerobro de 1926, e ao capitão médico Vicente de Paulo de
Moura Coutinho de Almeida de Eça, do Hospitall\1ilitar
Regional n.? 1, desde 6 de Novembro do mesmo ano,
por terem completado 'o tempo do serviço efectivo como
oficial necessário para o primeiro aumento de 10 por
cento sõbro o sôldo ,
.
Concedidas as vantagens do que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 de/Maio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, do 28 de Agosto do 1920,
desde 16 do corrento mõs, ao tenento-coronel veterinário, sub-director do Hospital jlilitnr Vetorinário Principal,
Filipe ~bria Caíola, por ter completado o tempo do serviço efectivo como oficial necessário para o sogundo aumento do 10 por cento sõbre 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. o 1 :0:39, do 28 de Agosto de 1920,
a contar do 1 ti Novembro último, ao capitão do serviço
de administração
militar Jorge Carlos da Costa, adido
na guarda fiscal, por ter completado o tempo de serviço
efectivo como oficial nec '8. ário pnra o aegundo aumento
de 10 por conto sobre o sôldo.
Demitido de oficial do exército o capitão reformado
António AI os de Olíveira T -istão, por ter completado
ou 27 de J anoiro do corrente ano o tempo de ali t-ncia
ilegítima previsto pelo artigo 175.° <lo Código do Justiça
:Militar.
N omoados professores ordinários, rcspoctivamonto,
das
2.&, 9.a o 10.& cadeiras do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército
o capitão do artilharia 6i:icar da
Silva Pereira Dias o os majores do engenharia Francisco dos ,nntos Pinto Toixciru o ~\h·nro António DOto
Machado, nos termos dos rtigos 21.° do decreto do 19
<lo Agosto do 1911 e 174.l' o 178.° do regulmnonto do
referido Justituto.
N omoado prof
01' 1'1'0\; õrio do 3.0 grupo d
diseiplinas do J n tituto Fcmínino do Edu aç: o o '1'1' bnlho o
capíf o do infnutaria Eug nio ,rio
areia, nos t rmos
do artigo 244.0 do rcgulament
do referido ln tituto.
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Batalhão de oaçadores n.· 2

Tenente médico, o alferes médico Jerónimo Carlos da
Silveira, contando a antiguidade, para todos os efeitos,
desde 1 do corrente mês.
Depósito do batalhão de caçadores n.· 15

Tenente médico, o alferes módico com a graduação
de tenente Norberto Lima Coelho de Magnlhães, contando a antiguidade, para todos os efeitos, desde 1 do'
corrento mês.
Regimento de artilharia

ligeira n.· 4

Tenonto médico, o alferes médico António Pereira
Queiroz, contando a antiguidade, para todos os ofeitos,
desde 1 do corrento mês.
Grupo mixto independente de artilharia

montada n.· 14

Tenente médico, o alferes médico Augusto Carlos
Palma, contando a antiguidade, para todos os efeitos,
desde 1 do corrente mês.
Grupo independente de artilharia

de montanha n.O12

Tenente, o alferes António do Almeida, contando a
antiguidade desde 20 do Fevereiro de 1922.
Grupo de defesa submarina de costa

Tenente médico, o alferes médico Augusto Lopes d
Andrade, contando a antiguidade, para todos os efeitos,
desde 1 do corrente mês ..
L" oompanhia de trem hipomóvel

Capitão, o tononte do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia Anselmo da Mota LObo.
Esoola Pratioa. de Engenharia

Tenente médico, o alfores médico Jaime Castanheira
Samuel, contando a antiguidade, para todos os efeitos;
desde 1 do corrente mês.
Regimento de sapadores

de oaminhos de ferro

Tenente médico, o alferes módico António Manuel da
Cunha F<,rreira, contando a antiguidade, para todos o
efeitos, desde 1 do corrente mês.

..
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3." oompanhia. de a.dministro,Qão militar

Capitão miliciano do serviço de administração militar,
licenciado, o tenente miliciano do mesmo serviço Alfredo Augusto Filipe, nos termos dos artigos 5.° e 8.° do
decreto n.? 13:020, de 16 de Dezembro de 1926, contando
a antiguidade desde
de Setembro do ano findo.

ao

Hospital Militar Prinoipal

Tenente médico, o alferes médico J oito Gonçalves
Valente, contando a antiguidade, para todos os efeitos,
desde 1 do corrente mês.
Depósito geral de material

de guerra.

Coronel, o tenente- coronel do quadro auxiliar dos serviços de artilharia, da Direcção da arma,
Francisco
Ferreira.
'I'ononto-coron 1, o major do quadro auxiliar dos serviços de artilharia António dos Santos.
Instituto

Feminino de EdueaQii.o e Trabalho

Major, O capitão do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia Joaquim Altino Gromicho ,
Oa.sa de roolusão temporária. de S. Julião da. Barra

Mnjor, o capitão do quadro auxiliar dos serviços do
artilharia

João dos Santos.
Adidos

Tunontc do erviço do admini h.. ção militar, elo rezim nto do cavalaria n. o 9, Alberto
orrcia L ito Carneiro, o alferes Inrmac utico da Farmácia
ontral do Exército, João Marqu
Cana, por t -rom sido roquisitndos
para pro tar
rviço , r pectivam nt , na guarda nacional r publicana, nos t rmo do artigo 1.0 do doer to
D.O 12:29i, do 10 d '" t mbro do HL6, o para (lo empenhar uma comi ão d
rvíço dor nd mt do :Mini tório das Colónia .
Reserva

Capitão do cavalaria, dir ctor da carreira do ti 1'0 civil
do Paião, Jo ó T ix ira de Iorais, por ter atingido O
limit do idnd , no t rmo do n. o 2.° do urtigo 2.0 do
d creto do 23 d Maio d Hl11.
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Reforma

Ooronol do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
Sebastião António Leit!to Júnior, nos termos do n." 3.°
do § 2. ~ do artigo 60.0 do decreto n. o 12:017, do 2 de
Agosto de 1926.
tenente-coronel,
na situação de reserva, Pedro Eusébio de Oliveira, por ter atingido o limite de idade.

lilistério • '-erra-3.-

Djr~. Geral-li.- Il.rtição

Providos provisoriamente nos cargos de professores e
de professores adjuntos da Escola Militar, e nas cadeiras que lhes são designadas, nos termos dos artigos 21.°
e 22.0 do regulamento para o provimento dos lugares
do magistério da mesma Escola, aprovado por decreto
n." 1:l:764, de 13 de Junho do corrente ano, os seguintes oficiais:
, Professores:
4.11 cadeira.- Major de artilharia com o curso do estado maior José Filipe de Barros Rodrigues.
. 7. a cadoira..- Capitão de artilharia Alexandre Gomes
de Lemos Corroia Leal.
12. oadeira.v= Major do corpo do estado maior Ai'\'aro Teles Ferreira de Passos.
13. a cadeira. - Maj 01' do engenharia. Augusto Cordeiro Dinis Sampaio.
15.a cadeira. - Capitão do cavalaria Humberto Buceta Martins.
18. o cadeira. - Major do engenharia Luis da Costa
de Sousa de Macedo.
20. a cadeira, - Major do artilharia António Baptista
do Carvalho.
22. _ cadeira. - Capitão do ongonharia António Mário
Neves do Carvalho.
26. a cadeira. - Major de ongonharia Aníbal Augusto
de Almeida Souto.
28. R cadeira. - 'Major de (lng0nharia Eduardo Corrogedor Martins.
11

Professores

adjuntos:
de

1.11- cadeira. ~ Capltãc
Miranda Coutinho.

ngenh ria J()Só António
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Õ.
cadeira. - Capitão de artilharia Manuel Beires
Junqueira.
Do grupo da 9.:1, lo.a e 11." cadeiras.- Ca.pitllo do
serviço do administração militar José Fernandes Duarte.
14. II. e doir . - Major de artilharia Miguel Pereira
Coutinho.
Vítor Hugo
19.4 cadeira. - Capitão de artilharia
Duarte Lemos.
25. a cadeir . - Major d enge haria. Jorto Alegria
os Saatos Calado.
II.

liniJ.téflo 4. GlIma -

a.a Dire~1)

Geral-

." Btp.rl~o

Rogressn. à arma. de infantaria, sua arma do origem,
o coronel do corpo do estado maior Vitorino Henriques
Godinho, adido m servi o no Iinistério das Finanças,
corno director geral d cstatí tíca, por ter sido nomeado
para 10 empenhar comi são do ser iço diferente das es·
tab lúcidas nos §§ 2.° e 3.° do rtigo 15.0 do doe to de
25 de 11l\io d HH1, modificado pela 1 i 11.0 798, de 31
do Agosto de 1917.
Concedidas

as vantagens

do que trata. o § único do
aio do 1919,
modificlúlo pela I i n." 1039, do 28 d Ago to de 1920, ao
tanente-coronel do corpo do e tado maior Aníbal César
V ald de Pu sos e Sousa, d sde 1 do corr nte mê , por
ror completado o t nipo de erviço efectivo, de de sua
promoção a tenonto, noccs ário para o primeiro aumento
<lo 10 por conto sob r o soldo.

artigo 6.0 do decreto n." 5:570, do 10 de

3. o ~ Por dooretoa de g~ do corrente mês:
liuisléri. 4a Glfrn - La Diftcç10 Gtral- 2." Repartí~
Con -odida as vnutag
. de' qu trata o § único do
artigo G.o do doer to u." ;::570, d 10 do Maio do 1919,
modificado p la lei n, o 1:0;30, do 28 do Agosto do 1920,
aos ofíeiai do artilhari« em g id mencionados.t
Ooronéi : no comando d artilharia do govêrno miliar de T.Ji boa, Luis Au lI. to 'rei. ira de Vnaconcelos, e
.do qu dro da ar a, Oorioluno Vítor Salgndo do Andrade,
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desde 1 do corrente mês, por terem completado o tempo
de serviço efectivo, desde [l sua promoção a tenente, necessário para o segundo aumento de 10 por cento sõbre
o sõldo.
Tencntes-coronéis : do regimento de artilharia ligeira
n." 2, Luis de Albuquerque Gusmão, e do quadro de
comissões, Augusto de Matos Sobral Cid, desde 1 de
Dezembro, respectivamente,
do ano findo fi do corrente
ano, por terem completado o tempo de serviço efectivo,
desde a sua promoção n tenente, necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sõbro o sõldo ; e do regimento de artilharia ligeira n." 1, Manuel Esproguoíra
Góis Pinto, desde 1 do corrente mês, 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 sOldo.
Majores: no comando de artilharia do governo militar
de Lisboa, Alberto Xavier da França Dória e Francisco
António Real, no Arsenal do Exército, João Isidro Tavares Montano, e do quadro de comissõo ,Tibúrcio Afonso
Teixeira, desde 1 do corrente mês, 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 sOldo.
Capitão do quadro auxiliar de artilharia, na Escola
Prática de Infantaria, Joaquim Simões, desde 1 do No·
vembro de 1924, por ter completado o tempo de sorvico
efectivo como oficial nocossário para o primeiro aumonto de 10 por cento sobre o sõldo, ficando nula o de
nenhum efeito a parto do decreto do 22 do Agosto de
1925 que lhe concedeu idênticas vantagens.
Tenentes: do grupo independente do artilharia posada
n." 1, Pedro Amadeu Nicolau Fernandos Guerra, da bataria de artilharia "de defesa móvel de costa n.? 1, Fernando Mesquita Pimentol do Scixas da Silveira Gabriel,
e do quadro auxiliar de artilharia, no Arsenal do Exército, Rafael de Carvalho Matias, todos de d 30 do .J unho
do corrente ano, por torem completado o tempo do serviço efectivo como oficial nocossáriu para o primeiro
aumento de 10 por cento sõbro o sôldo.
Concedidas as vantagens do quo trata o § único do
artigo 6.° do doer to n." 5:570, do 10 do Maio do 1019,
modificado 1'('Ja lei D.O 1:030, de 28 do Ago. to do 1920,
ao tenente 0.0 regimento de cavalnria n.? 7 Ant \1'0 Fel"
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nandes, por ter completado, em 29 de Junho do corrente
_ano, o tempo de serviço efectivo como oficial necessário
para o primeiro aumento de 10 por cento sõbro o sôldo,
Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo G.o do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:0.30, de 28 de Agosto de 1920,
a contar de 1 de Outubro do corrente ano, ao tenente
Carlos da Purificação do Nascimento Santos, da 3.- companhia de administrnção
militar, por ter completado o.
tempo de serviço efectivo como oficial necessário para
o primeiro aumento d 10 por cento sobre o sôldo.
Negado provimento ao recurso interposto perante o
Consolho do Recursos pelo capitão do secretariado militar Francisco Grilo Fevereiro contra o despacho que lhe
indeferiu o requerimento em que pedia o abono de gratificação escolar emq uanto estivesse a desempenhar o
cargo de secretário do 1.0 Tribunal Militar, por a sua
pretensão se opor à lei.
Rejeitado o recurso interposto perante o Conselho de
Recur os pelo tenente do serviço do administração milital' cbastião :lIartins Peres Gomes, por SOl' manifestamento ilegal.
Roj itados os recursos interpostos perante o Conselho
de Recursos pelos capitães do serviço de administração
militar Abel Henriques Sõco e ~Iartiniano Homem de
Figueiredo, por terem sido intorpo ·tos contra as disposições da lei.
Regimento do infantaria

n.· 18

'I'enento chefe de música, o alferes chefe de música
António Júlio Machado, contando a antiguidade desde
15 do corrente niê .
Regimento do infantaria. n.s 19

Coronel upranumorário,
ria da Gama Lobo.

o tenente coronol J OSÓ Ma-

Grupo de defe a submarina de oosta

Alferes (lo quadro auxil' ar do 's Il'\'i\os dI' artilharia,
o a pir: nt a oficial du m smo quadro FI'; nci sco António do ou 11. FI' ire, contando a antiguidcdo, para
todos 08 feitos, do de 17 do orrento m~ .
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Oolégio Militar

Major, o capitão de artilharia Vasco da Gama Rodrigues, contando a antiguidade, para todos os efeitos,
desde 30 de Setembro de 1926.
Adidos

Tenentes: de infantaria, no quadro da arma, João
BArroso Lopes, e elo regimento de cavalaria n, o 4 César
. Augusto Martins de Carvalho, por terem sido requisítados para desempenhar uma comissão de serviço dependente, respoçtivamento, do Ministério das Finr nças
na guarda fiscal, o do Ministério do Interior na guarda
nacional republicana.
A.didos ao quadro

Capitão do infantaria Álvaro César do Meireles o tenentes da mesma arma Adolfo Júlio Coelho Braga e
Joaquim Martins 'Mignel, todo'! adidos) que do rogresso
do Miniatério das Colónias so apresentaram, 08 dois
primeiros em 14 e o último em 8 do corrente mês.
Reserva

Coronel, o tenente-coronel de infantaria, na mesma.
situação, Joaquim Maria da Costa Monteiro, nos termos
do artigo 441. o do decreto de 25 de r Iaio d 1011.
Corou I de infantaria, no quadro da arma, Mn.nuel
Leal de Magalhl s, e capitão eh fe de música do regimonto do infantaria n.? 10 José Lopes, por torem sido
julgados incapazes do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção.
Reforma

O general, Da situação <1<, reserva, Jono Gonçal \'08
de Mendonça Júnior, por ter atingido o limito do idade,
nos termos do n. o 3.0 do § 2.0 do artigo GO.o do decreto D.O 12:017, de 2 do Agosto do 1926.,

.

)ImÍfilmo da Guerrl- f.' DirectáoGeral- t no~rliçáo
Condecorado com a medalha militar d cobr da ela o
de bons serviços, com P lrua, por s achar no abrigo da
alínea a) do § 3.° do artigo 8.° e n." 3.° do artigo 13.0
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do regulamento para a concessão da medalha militar, de
28 de Setembro de 1917, alterado pelos decretos
n.? 6:093, de 11 de Setembro de 1919, e n.? 12:081,
de 9 de Agosto de 1926, o segundo sargento n.? 15-.E
do regimento de infantaria n. ° 11 José Mateus Cabrita,

linistério ia Guerra - P Dlrec~ão Gen.I- 5.11 Repartição
Tenente miliciano do serviço de adrqinístração militar,
-do quadro especial, adido, Manuel Esteves Cardoso,
que, do regresso da guarda nacional republicana, se
apresentou om 21 de Novembro do corrente ano.

4. o - Por decretos de 3 t do comute mê :
lIini iérie da Gllerrl - t.~Direcção Geral-

•
2,&

Repartiçlo

Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n. o 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n." 1:039, de 2 de Agosto de 1920,
a contar das datas qno lhes \'210 indicadas, aos seguintes
oficiais do serviço do administração
militar, por torem
completado o t mpo de serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sobre
o sOldo:
Tenentes: Joaquim da ilva Neves, do grupo do esquadrilhas de aviação o: República», desde 1 de Outubro
do corrente ano, e miliciano do quadro especial J08é de
Brito Rodrigues, do D ipós ito Geral de Fardamentos,
desde 11 do Setembro do mesmo ano.
Concedidas as vantag n do que trata o § único do
artigo 6.° do doer to D.O 5:5iO, do 10 d Maio de Ul1g,
modificado polu lei .0 1:039, do ~8 de Agosto de 1920,
a contar do 1 do corrente mês, ao tenente-coronel do
quadro auxiliar dos fi rvi
do ng nharia Manuel Mor ira; por ter eompl tado o t mpo de serviço efectivo
como oficial n ces rio para. o prim iro aumento de 10
por conto sôbro o sOldo.
N g/ul ro Tim 11 to ao recurso inter o. to perante o Conselho ii R
r 08 p lo ten nt d artilharia Aureliaao
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Sobral Gomes, por o artigo 2.0 do decreto n. o 13:174,
de 21 de Fevereiro do corrente ano, não implicar obrigação taxativa de colocar em serviços técnicos todos os
oficiais com o curso de artilharia a pé.
Rejeitado o recurso interposto perante o Conselho de
Recursos pelo alferes do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia António Francisco, por o ter sido contra os
preceitos legais.
Extinto o recurso Interposto perante o Conselho de
Recursos pelo então tenente-coronel do corpo do estado
maior João Carlos Piros Forreira Chaves, por já ter
obtido a reparação que nõlo pedia.
Corpo do estado maíor

Majoros, os capitnos do serviço do estado maior Luís
Pinto Lolo e António José Adriano Rodrigues, nos termos da alínea a) do artigo 23.0 do decreto de 25 de
Maio de 1911, modificado pela loi n." 798, do 31 de
Agosto de 1917, contando a antiguidado, respectivamonte, desde 19 do Novembro o 17 do Dezembro do
corrente ano.
Quadro da arma de infantaria

'I'encnto-coronel, supmnumorário,
o major, no quadro
da arma, JáCOIllOl\[aria Oom do Valo.
Regimento de infantaria

no" 6

Major, adido ao quadro, o capitão, adido ao quadro,
Nicolau Lopes Perdigão, contando a antiguidade desd
ao do Setembro do 1917.
Regimento de infantaria

n.· 11

Tonento, O alferes do quadro ali. iliar (los serviço
artilharia Hermenegildo Auzusto dos Santos.
Batalhão

do

de caçadores n. o 9

Coronel, o tenente-coronel
J OSÓ Oosário da Silva, nos
termos do artieo 436.0 do decreto de 25 do Maio d HH1.
n.O 3
cornnn Iante, O capi.l ogu ira
oares, nos

Batalhão de metralhadoras

Mnjor suprnnumorário,
ogundo
t O d infantaria Augu to Martins

2.· Série
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do artigo 87.0 do decreto de 12 de Junho de
1901, contando a antiguidade, para todos os efeitos,
desde 19 de Fevereiro do corrente ano.
termos

Distrito de reorutamento

e reserva n.O2

Tenente-coronel, adido ao quadro, o major de infantaria, adido ao quadro, Francisco Pedro Curado, nos termos do artigo 444.0 do decreto de 25 de Maio de 1911.
Dírecção da arma de artilharia

'I'enonte-coronol, O major do quadro auxiliar dos serviços de artilharia, na comissão de recepção e exame,
João dos Reis Vitória.
Esoola Prátioa. de Artilharia

Tenente, o alferes do artilharia António Fernandes
Pereira da Costa, contando a antiguidade, para todos os
efeitos, desde 1 do corrente mês.
Quadro da arma de artilharia

Capitão, o tenente de artilharia Eduardo Hormenesrildo Andrade de Freitas, contando a antiguidade, para.
todos os efeitos, desde 10 do corrente mês.
Regimento de artilbaria

ligeira n.O3

Tenente, o alferes de artilharia António Augusto Tavares, contando II antiguidade, para todos os efeitos,
d de 1 do corrento mõs.
Regimento de artilharia

de oosta n.O1

Tenente, O alferes d artilharia Joaquim Pereira Monteiro do Macedo, contando a antiguidade, para todos 08
feito , desdo 1 elo corrente mês.
Grupo indopendente

de artilharia

pesada n.O1

Teu mto, O alferes d artilharia Francisco António
Gonçalv s Cardoso, coutando a antiguidade, para todos
s efeito , d sdo 1 do corrente m s,
Grupo independente

de artilharia

pesada

D.· 3

'I'on nto, O alf res do quadro auxiliar do serviços de
artilharia Narciso da Silva Bastos.
Grupo de artilharia

a oavalo n.· 1

'T nonte, O alfore elo quadro auxiliar dos serviços do
artilharia ){al1uol do Matos.
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Grupo de artilharia a. cavalo n." 2
Tenente, o alferes do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia. José Ramalho.
Grupo de defesa submarina de costa

Tenente, o alferes do artilharia Carlos Luciano Alves
de Sousa, contando a antiguidade, para todos os efeitos,
desde 1 do corrente mês.
3," companhia. de trem hipomovel

Tenente, o alferes do quadro ~uxiliar dos serviços de
artilharia Maurício António de Freitas. ,
Quadro auxiliar

dos aervíçoa de artilharia

Major, o capitão do mesmo quadro, do quartel
ral da VI. região militar, António Maria.
Regimento de oavalaria

gene-

n." 4

Tenente, o alferes do quadro auxiliur dos serviços de
artilharia José Gcnçálves Garcia Júnior.
Tenente, adido ao quadro, J os6 Ilonriqucs, que de
regresso do Ministérlo das Colónias se apresentou em
14 do corrente mês.
Esoola Prática

de Engenharia

'I'eaento, O alferes do regimento de sapadores minei- .
ros Manuel António Vassalo o Silva, contando a antíguidado, para todos os efeitos, desde 1 do corrento mês,
Quadro da. arma. de engenharia

Capitão de engenharia Eugónio
Sanches da Gama,
que do regresso do Ministério das Colónias so apresentou em 29 do corrente mês para preenchimento do vaga.
Regimento de .apadores mineiros

Tenentes, os alferes Inácio Francisco da Silva, Joaquim Guarda Antunes, Manuel Ouiriuo Pacheco de Sousa.
o Mário dos Santos nli:lquos I'oreiru, contando a antiguidado, pnra todos os efeitos, desde 1 do corrcnt mês.
'I'enonto, o alíeres do quadro auxiliar dos serviços do
ongenhuria Luís Fruncisco Curto.
Rogoimento do telegl'nfistas

Capitão, O tononto Ruúl Iardoso R ssano ar ia, contando li. antiguidade desde 1 do corrente mês.
,..
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de oaminhos de ferro

Capitães, os tonentes Aquiles José de Oliveira, Raimundo António Rodrigues Serrão e Luís Gonzaga dos
Santos Moura, contando a antiguidade desde 1 do cor.
rente mês.
Tenentes, os alferes António de latos Maia e João
Henriquo Branco Pereira Dias, o do quadro auxiliar dos
serviços do engenharia Miguel Augusto, contando os
dois primeiros a antiguidade, pam. todos os efeitos, desde
1 do corrente mês.
Ba.ta.lhão de pontoneíros

'I'enentes, os alferes Luís Maria Bastos do Carvalho
e Manuel José Estevão Guimarães, contando a antiguidado, para todos os efeitos, desde 1 do corrente mês,
Arsenal do Ex rcíto

Tenente, o alferes do quadro auxiliar dos serviços de
artílliària António Augusto da Silva.
A'dido ao quadro

T nento de infontnria, adido, José Eug6nio Ferdinando
d S. F1ml\ci o ~fi ier Lobuto o Lop s P reíra, que doo
regre,
do Ministério das Colónias so uprosentou em
27 do correu to lU s.

R forme.

o do

1'0

rva, .J o o

t r atingido o limito do idade no
lU i o O.V do J 'rotú do 25 de
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linistério da Guerra - i.a Direcção Gml- 3.11 Repartição
Rejeitado o recurso interposto perante o Conselho do
Recursos pelo aspirante a oficial do regimento de infantaria n." 11 Manuel Simões Rosa, por ser manifestamente
ilegal.

5.°- Portarias

Por portarias de H do corrente mês:
Ministério da Guerra - Rtpartição do Gabinete
Louvados os capitães de infantaria José Maria Nepomuceno Mimoso e Guilherme Carlos Oom, porque, tendo
feito parte da missão de estudo em 1920-1921 ao Centre
de Perfectionnement deli Spécialités de l' lnfanterie em
França, se comportaram de maneira distinta e notável,
tendo obtido nos cursos que freqüentaram as mais altas
classificações e muito honrosas referências dos instrutores franceses, e apresentaram. um bem elaborado relatório, que, a par da sua utilidade, mostra grande trabalho, interõsse, muito critério e dedicação, além da
maior competência, prestando assim nesta comissão, e
perante oficiais estrangeiros, um relevante serviço às
institutções militares, que é considerado como oxtraordinário e importante.
Tendo os capitães de infantaria Guilherme Carlos Oom
e Leonel Neto Lima Vieira publicado em 1920 o Manual
de Baioneta e Granadas (1.& e 2.& partes), trabalho Oste
que contém todos os ensinamentos adquiridos na guerra
moderna, mostrando os seus autores um perfeito conhocimento da matéria que trataram, dando nele um grande
desenvolvimento à. esgrima do baioneta, carreiras do tiro
~ alvos panorâmicos, instrução sõbre granadas e procauções a haver no seu transporto: manda o Gov rno
da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar
os mesmos oficiais pela forma zelosa, sabedora o inteligente como coordenaram o seu trabalho, no quo demonstraram mais UInI). voz as suas apreciáveis qualidad s do
trabalho o de saber que os impõem u. consideração J(1,
classe a quo portoncem.

2.' Série
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Por portarIas de 17 do corrente mês:
lIinislério da GlIma - Repartição d. Gabinete
Promovido
a alferes equiparado
para a Sociedade da
Cruz Vermelha o primeiro sargento de maqueiros Aquiles
Duarte Monteiro,
nos termo
do § único do artigo 20.0
do regulamento
da mesma Sociedade.

linistério da Guerra - f.a Direcção Geral - 3.' Repartição
Admitidos no Asilo do Inválidos :Militaros da Princesa
Maria Benodita
os soldados
reformados
Francisco
Bernardes, n." 1:335 da 7.' companhia, o José Camilo,
n." 227-A da 3.a divisão do Depósito Militar Colonial,
por lhos aproveitarom,
rospectívamouto,
as condições 3.'
e 5. a do artigo 4,° do respectivo regulamento.
D.

Por ~ortarla8 de 24 do corrente mês:
Ilinislério da Guma-

La Direcção Gtral-

a.a

Repartição

Promovido a aspirante a oficial do quadro auxiliar dos
servi os de artilharia,
nos tormos do artigo 2. o do decroto n.? 13:145, de 1G do F voroiro do corrente ano,
alterado pelo d creto D.O 13:204, do 2 d ~Iarço último, o
primeiro
sargento do r gimento do artilharia ligeira n.?
4 Manuel do Sousa, sondo colocado no regimento 'do artilharia
ligeira TI.o 1, e contando a antiguidado
de 1 de
1\0\ ombro do corrente
ano,

lIini lério d Guerra- 1.' Diretçáo Gml-.(

, Repartição

Louvado
por propo ta do marechal Mnnuol de Olivcira Gom \ da 00 ta, o ton nt d infantnria
Aniceto
António do Santo P lo zêlo, dedicação o interê se pelo
serviço qu d mon trou duran \ todo o t mpo que, com
di tinç o o int liM~nci" serviu como ajudante do campo
do me mo marechal.

•
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Por portarias de 31 do corrente mês :
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
Tendo em consideração os serviços prestados pelo
tenente-coronel de engenharia Augusto de Azevedo e
Lemos Esmeraldo de Carvalhaia, como agente de ligação
permanente dêste Ministório com os adidos militares
estrangeiros,
manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministério da Guerra, louvar o referido oficial pela superior inteligência, critério e zõlo com que
vem desempenhando essas funções, significando-lhe assim
o alto aprêço em que tem os seus serviços. .
Louvado o tenente de artilharia Carlos do Sousa Gorgulho pelo zõlo, actividade e muita inteligência, a par da
maior lealdade, com que desempenhou os múltiplos serviços que lhe foram incumbidos no Gabinote do Ministro,
onde patenteou mais uma vez as suas qualidades de disciplina e correcção.
Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Mi0
nistro da Guerra, que nos termos dos artigos 21.° e 23.
dó decreto n." 11:015, de 30 de Julho de 1025, seja
agraciado com a medalha de Serviços Distintos das
classes que lhe vão designadas, com a legenda «Revolução-Fevereiro-1927»,
o pessoal do corpo activo da
Cruz Vermelha Portuguesa abaixo indicado que prestou
serviço durante a revolução de Fevereiro do corrente
ano:

Inspecção do Corpo Activo da Cruz Vermelha
Meda.lha

Major equiparado
nelas, inspector.

de

ouro

da Cruz Vermelha,

Medalho

Afonso de Dor-

de pra.ta.

Capitão equiparado da Cruz Vermelha, Luis Filip de
Freitas Andrade Albuquerque de Bettoncourt, sub-inspector. -
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de Lisboa

lUedalba de prata
Major

médico

miliciano,

Francisco

Maria

Monteiro

Seia,
Tenente
equiparado
da Cruz Vermelha,
Manuel Rodrigues.
Alferes eq uiparado da Cruz Vermelha,
Carlos Peixoto
do Aguilar,
Alferes equiparado
da Cruz Vermelha, José Teodoro
dos Santos Formosinho
Sanches.
l\..l:odalhado cobro
Primeiros
sargentos enfermeiros:
n. ° 129, Agostinho
António Saraiva;
n. o GG, António Gomes; n. o 254, Carlos Branco;
n." 21:?, Carlos da Silva Ramos ; n.? 238,
Domingos
Pereira
BAnto; n.? 5, Gustavo dos Santos;
n. e 215, Leonel Correia;
n. o 235, João Fernandes do
Oliveira;
n.? 103, JOlO Ramos ; n." 69, Jorge Parroira ;
n.? 100, José de Araújo Pedroso.
Primeiro
sargento
do maqueiro
n. o 141, Guilherme
da Silva Vaz.
Primeiro sargento mecânico dentista n, o 22, Vítor Manuol Simões do Carvalho Fuschini.
Segundo sargento do maqueiros n.? 139, Gaspar Pinto
de AZOVQdo.
Primeiro
cabo njudante do enfermeiro n. o 12, Alvaro
da Ponto Ferreira,
Primeiros cabos do maqueiros:
n.? 184, Adriano Seixas ; n. o 136, Carlos Guilherme Pereira Cardoso; n. 0192,
Ilcnriquo J osó Percira ; n. o 201, Luciano Assunção N arciso; n." 2013, Luís Granja Perdigais ; n.? 243, Nuno
Gusmão do Magulhãos Dorniuguoz, o n. o 160, Raúl J OSÓ
da 'ilva.
Cabo do clarins
n.? 226, Con tantino Lopes Bastos.
'oldndos maqueiros : 11.° 2~ ,Ago tinho Quinteiro Hodríguos ; n.? 229, Albano Alvos ; n.? 253, Aníbal Cario II
da Fonseca Loncastro o )10n os; n. ° ~B(), António José
do Seixas ; n." ~57, Cândido dos Reis Simões ; n." 260,
Flávio da Fon eca ; 11.° :"47, João
Iaria Mngnlhães Forraz ; 11.0 237, Jo: o da Rocha i .°2-*5, João Santana Pinar Si n.? 250, Jorg Pedro do Olivoira ; n.? 2f>[), :\111.nu 1 Furnand . ; n. ° 240, • Iário Cristiano do 6 Rocha, e
.:D.o 24j, Migu 1 Oio caro do
Anjo ..
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Serviço automóvel de Lisboa
Medalha

de eobre

Primeiro sargento graduado mecânico n. ° 239, Carlos
Nunos Branco.
Primeiro sargonto serralheiro mecânico n." 114, Eduardo Serra.
Primeiros cabos chauffeure: n.? 143, Fernando Joaquim
Mondonça, e n.? 213, José Pedro Nunes.
Soldados chauffeure : n. ° 137, Carlos Alberto Azuil ;
n.? 203, Oarlos de Sousa Ferreira; n.? 262, Jaime da
Costa Mano ; n, ° 244, João Augusto da Silva 'I'oixoira ;
n.? 204, José Rosa Gomes; n.?' 167, Lázaro Soares Lacerda; n. ° 261, Manuel Luís Moço ; n. ° 258, Salvador
de Almeida, e n. ° 252, Vorgílío N unes Prazeres O. rapnu.
Ambulâncias do Pôrto
Medalha de ouro

Tenente equiparado
roíra Fiandor.

da Oruz Vermelha, António

Medalha

de

prll

11'01'-

ta

~Iajor médico miliciano Gonçalo Teixeira Machado
de Moura.
Tcnontcs médicos rsilicianos Fornando AI 'os de S01,1'
sa, G uillu nno Machado Braga o J oaq uim Francisco Podrosa Júnior.
Alferes módicos equipnrados da Cruz Vcrrnolha, António Emílio de Magalhães Júnior e Cândido Ilenriqu

Gil da Costa.
Medl'llbn de ("obre

Primeiros
sargentos d maqu iros : n.? 2:3, Aquilo
Duarte Montr.iro, (I António Poro .Iúuior,
Primeiro sargento njudant
dl farmáciu n." 21, Emílio Barros.
.
Primeiro: snrgeutos enfcrrn iro : n.? 11, Alvaro Augu to da
ih aFoito;
11.° :20, An lo ho as Júnior;
n.? 71, Carlos ~[(>jroJ Guimnrt es ; 11.° 4, arlos d ':\
Soto lia' r Piz no; n." 50, .TI cinto d Cnrv lho AndrnJo; n.O 1:!, .Joaquim 1'CI'I' ir, do' .' antos.
I.

O'
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Segundo sargento enfermeiro n.? 9, Gaspar Pereira
Agostinho Gradim.
Segundo sargento mecânico dentista n. ° 27, Ricardo
Augusto Baptista.
Segundos sargentos maqueiros: n.? 5, António Ribeiro Bastos; n. ° 62, Joaquim Lanhoso ~Iotll; n. ° 42, J osé
Gonçalves da Costa, e n.? 6, José Pereira de Carvalho
Pinto.
Primeiros cabos ajudantes do enfermeiro: n." 76, Baltasar Veloso Lop s, e n.? 68, Valentim Joaquim Barbosa.
Primeiros cabos de maqueiros: n.? 30, Alfredo José
de Almeida Costa Ferreira; n." 49, António Carvalho
Andrade ; n." 22, Armando Nogueira; n." 71, Basílio
Baptista Bastos Cardoso ; n." 24, Benjamim Monteiro
Vilar; n.? 87, Fernando Pinto de Oliveira ; n." 75, Gaspllr Moreira Domingues; n." 73, Jorge Múrio de Araújo
Poreirn ; n. ° 77, Manuel Ticodomos Martins de Carvalho, e n.? 26, ~ranuel da Silva Braga.
Soldados maqueiro' : n." 100, Abel Augusto Baptista;
n.? 53, Abílio Ro.lriguoe Barbosa; n.? Ç)8, Abraão Estanislau ; n." 88, Alvaro 'Pinto Tõrrcs ; n. o 09, Amadeu
Gonçalves Arroío ; D.O 85, António de Araújo Correia;
n.? 43, António Joaqnim de Castro Júnior; n.? OG, Augusto Lopes d(l Magnlhãos ; 11.° 93, Casimiro A vclino
Gomos; n." 92, J oão Epifanio; n.? 97, Jono 'Pereira Mnlhe iro ; n." 79, José António Ferreira; n.? 90, José da
ilva Dantas ; n." 78, Júlio Albino da Silva; D.O 106,
Manuel Gouveia da Silva, c n." 95, Mnnuol José do Sousa.
Primeiro sargento chl(l~tJellr 11.° 2, António J oaq uim
Ferreira.
gundos urgentos challffl'urR:
n.? 37, .\ [oxanrl rino
Joaquim Guimarã l'i, o D.O 35, Fernando Costa.
Á

Ambulância de Viana do Castelo
l\Ic<ln1hll.de prato.

to

T nontc equip rudo da ruz Y rmolha, Tálio Augus01'1' iiu o ~lol'ui~ da Motn.
~Xedl\lhn. de cobre

-'ogundo

urgonto níermeiro n.? 25, Dernanlo .Tos6
Vicen te da Cruz Júnior.
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. Segundos sargentos de maqueiros: 0.° 19j José dos
Reis, e n." 76, Luis do Nascimento.
Soldados maqueiros: n.? 129, António Pedro de Alcântara rires Viana; n. ° 134, Augusto de Almeida;
n.? 60, Joaquim Gonçalves; n.? 118, José Gonçalves;
e 0,° 133, Sebastião José de Passos.
Ambulância

de Matozinhos

l\f.edalha de prn t~

Tenente médico miliciano José Fernandes Ribeiro
Bragu.
Alfores medico Alberto Carlos David.
Aspirante a oficial médico António de Oliveira da
Rocha Leite.
Mednlha

e:leOOb1'O

Segundos sargontos enfermoiros: 11,0 15, António
Guerreiro de Aboim, o 11.° 1(>, Bernardino Gomes da
Silva Moura.
Primeiro cabo ajudanto do onformoiro n." 9, Eduardo
Azevedo.
Soldados maqueiros: n.? 31, António Ribeiro de Sá ;
n. ° 43, Eduardo Baptista de Castro Júnior; n. o 47, Domingos Alves Leça, e 11.° 44, Luis Pacheco Viana.

Ministério da Guerra - L 1\ Direcção Gcral- 3 II Repartição
Promovidos a aspirantes a oficial, nos termos do docreto n.? 13:145, do 15 de Fevereiro do corrente ano, os
seguintes sargentos:
Nos tormos do artigo 1.°, o sargento ajudante do regimento de infantaria n.? 8 Aníbal Alvos Viana, contando a antiguidade de 19 do Fevereiro do corrente ano,
Nos termos do artigo 2.°, alterado pelo artigo LOdo
decreto n.? 13:204, do 2 do Março, os primeiros sargentos: do regimento do infantaria n. o 8 J OSÓ do Egipto de
Oliveira Braga e do regimento do infantaria 0.° 18
Adriano Soares de Magalhães, contando ambos a antiguidade desde 27 do :Agosto; do regimento do infantaria
n." 21 Vicente António Borges o do batalhão de caçadores n, o 3 Baltasar do Castro, contando ambos a antiguidade do 31 de Outubro do corrente ano.

1.- 8órle

ORDEM DO EX:!RCITO

N.· 18

905

6. o - Por determinação do Govêrno da República.:
lIiuislério da Guerra - 2. - Direcção Gcral- 5.a R~parlição
Delegação na 3.' região militar

Capitão miliciano do serviço de administração militar,
do quadro ospecial, da delegação da mesma Repartição
na 4.:1 região militar, Manuel António de Carvalho Martins, por motivo disciplinar.
lioistério da Gnerra- 4. a Direcçio' Geral- 3. a B.epartiçlo
Tenente-coronel supranumerário
maior, do regimento de cavalaria
Guerreiro Telo, por ter satisfeito
nea a) do artigo 17.0 do decreto do
modificado pela lei n, o 798, de 31

do corpo do estado
n." 1, João Diogo
às condições da alí25 de Maio de 1911,
de Agosto de 1917.

3.' região militar

Sub-chefe do estado maior, o major do corpo do estado maior da 5.11 Repartição da 3.a Direcção Geral do
Ministério da Guerra, Vasco do Carvalho, som dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Direcção do Serviço de Propriedades e Obras Militares

Director, o major de engenharia,
José Ináelo de Castelo Branco.

em disponibilidade,

4.' regUlo milltar

Capitão de cavalaria, no quadro da arma, Abílio País
Ramos.
Govêrno militar de Lisboa
Casa de reclusão

Tenente,

adido ao quadro, do regimento de infantaria n.? 1, António Maria Cartaxo Júnior.
Govêrno militar de Elvas

Capitão

supranumerário,

do batalhão

de caçadores

n. o 8, Domingos António Carrapato Calado Branco.
Qlladro

da. P.rma. de infantaria

Tenente-coronel do extinto depósito do batalhão de
metralhadora.
n. o 2 Francisco Martins Ferreira, pole
pedir.
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n.· 1

Capitão miliciano do infantaria J OSÓ António Ramos.
Regimento de infantaria

n.· 6

Tenente do regimento de infantaria
Joaquim Fortes, pelo pedir.
Regimento

Capitão do infantaria,
pelo pedir.

de infantaria

n.· 7

adido ao quadro, J os6 Lopes,

Regimento de infantaria

n.· 9

11.° 6 Joaquim

'I'cnonto do regimento do infantaria
Prazeres Pereira, pelo pedir.
Regimento

'I'onento de infantaria,
José Claro da Fonseca.

n." 17 António

do infantaria

dos

n.O11

em disponibilidade,

Arnaldo

Regimento de infantaria. n.s 11S

'I'cnonto do regimento de infantaria
Albuquerque Veloso, pulo pedir.

n. o 14 J oito de

Batalhão de caçadores n,v 3

Capitão de infantaria,
gelo Baptista.

adido ao quadro, António An-

Batalhão de caçadores n.O4

Tenente do infantaria,
Anastácio Lopes.

adido ao quadro,

Depósito do batalhão do ouçadores

Alferes
Santos.

médico da. 3. n companhia

Romualdo

n.OIS

do saúdo

Gaspar

Batalhão de caçadores n.O6

'I'oncnte
Gomes.

do infantaria,

adido

ao quadro,

Batalhão de caçadores

Aloxnndre

n.O7

Tonontes do infantaria: na casa do reclusão do govêrno
militar do Lisboa, Joaquim Miranda, o chefe de música
do regimento do infantaria n.? 0 Manuol Joaquim Cnnhão, pelo pedir.
Batalhão de oaçadores

n.O 10

Tenentes d infantaria: no quadro da arma Sobaatião
Dunrto da Luz 1\ rues, o do batalhão do caçadores 11.° 1
José Augusto Cardoso, sondo õste por níotlvo disciplinar.
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Batalhão de ciclistas n.s 1

Tonente do infantaria, adido ao quadro, João do Sousa
Alvos.
Distrito

de reorutamento

e reserva n.' 1

:\fnjor médico miliciano, do c .tinto distrito do' recrutamento o reserva. n. o 16, Francisco Pinto do Miranda.
Capitães módicos milicianos, do extinto distrito de re.
crutamonto e reserva n. o 16, Francisco Artur do Almeida, Joaquim Anciães Proençu o Raúl Pires.
Distrito de recrutamento

e reserva n.· O

Majores médicos milicianos, do extinto distrito de recrutamento Ó reserva n.? 16, Silvio Rebõlo Alves, Luís
dos Reis, José António da Costa Júnior o Joaquim Sousa Feio e Castro.
Capitães médicos milicianos, do oxtinto distritc de 1'0crutamento o 1'0 erva n.? 16, Joaquim Ramos do Olivoíra, António • Iiguol de .As. un<:110,António do Pina Cabral, Armando
aca lura Falcão, Leonel Emílio, J aimo
Tudela do Castro o Jo110 Pinto Júnior.
Dírecção
Comi

da arma de altllharia.
::ío rio re opção e exame>

Tenente-coronel do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia, do depó ito geral de material do guerra, Colestino Cláudio dos Santos Oidruis.
Dopósito geral de mater ínl de guerra.

T nonte-coronel do quadro au ciliar dos serviços do
artilharia, na comi são de recepção e exame, Ernesto
Josó dos Santos.
Quadro especíal a que 'se refere o artigo 5.· do deoreto
n.· 7:823, do 23 de Novembro de 1921

Capitão miliciano de artilharia, do quadro especial, do
grupo mixto ind Jl nd ntr de artilharia montada n.? 14,
J osé Domiuguo do Santos.
Regimento

ce artilharia

de costa n.· 2

Tenente do artilharia, no quadro da arma, Luís Manuel dn Co ta, para o cí itos (la alínr a a) do artigo
433.0 do ti crcto d 2f> de Maio do 1üll, polo pedir.
Grupo independente de artilharia

de montanha n.O 12

M jor de artilharia, chof tia 3.& R partição da Diroe,
~llo da arma, Ab 1 J.: un I> 'r" trolo de Vasconcelos.
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3." oomp anhta de trem hipomóvel

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
adido ao quadro, José António da Silva Duarte, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Quadro auxiliar dos serviços de artilharia

Tenente-coronel do mesmo quadro, da Direcção da
.arma de artilharia, Firmino da Silva Rêgo.
Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
no depósito geral de material de guerra, Carlos Marques Alexandre.
2." brigada de oavalaria

Tenente do regimento
Silva Gomes.

de cavalaria

n.?

7 Raúl da

Esoola Pràtica. de Cavalaria

Capitão do regimento
Carrilho de 'Carvalho,

de cavalaria n. o 5 J osé Maria..

Regimento de oavalarta n.· 2

'I'enento-coronel do corpo do estado maior, da G.II Repartição da 3.11 Direcção Geral do Ministórío da Guerra,
José Joaquim Ramos, pelo pedir, para os efeitos da alinea a) do artigo 17. o do decreto de 25 de Maio de 1911,
modificado pela lei n. o 798, de 31 de Agosto de. 1917
Tenente da 2.11 brigada de cavalaria Vasco Fernandes Lopes.
•
o

Regimento de oavalaria no' 4

Comandante interino, o tenente-coronel de cavalaria,
chefe da 2.& Repartição da Direcção da arma, Albertó
Machado Cardoso dos Santos.
Tenente miliciano do serviço de administração militar,
do quadro especial, da 5. a Repartição da 2. a Direcção
Geral do Ministério da Gnorra, Alberto Celso da Silva
Pico, pelo pedir.
Regimento de oavalaria no· O

Tenente do cavalaria, adido ao quadro,
Lopes Ribeiro, pelo pedir.

José Martins

Regimento de OAvalaria no· 6

, Segundo comandante, o major de cavalaria,
quadro, Francisco Alexandre LObo Pimentel.

adido ao
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Regimento de oavu.laria n.· 7

Capitão, no quadro da arma, José da Câmara Meneses Alves, para os efeitos dos artigos 9.0 elO. o do decreto n. o 12:162, do 21 de Agosto do ano findo, pelo
pedir.
Depósito geral de material automóvel

Chefe, O tenente-coronel do quadro auxiliar dos serviços de engenharia, chofo do depósito geral do material
de engenharia, António Francisco Romba.
Parque automóvel militar

Capitão do engenharia Raúl

Cardoso Ressauo Garcia.

Direcção da. arma de aeronáutica
i,· Repartição

Chefe, capitão do cavalarin, adido, DOS termos do § 2.°
do artigo 4,0 do decreto n. o 12:162, do 21 de Agosto de
192G, Eduardo OÓSUl' Augusto da Guerra Quaresma,
ficando oxonerado do lugar quo dosemponhava no grupo
de esquadrilhas
do aviação «Ropúblicas ,
Exonerado do chefe interino, o tenente do secretariado
militar, adido, Francisco da Silva Viogas.
Grupo independente de aviação de bombardeamento

Comandante, major da aeronáutica José Manuel Sarmento do Beires.
Capitães de infantaria, adidos, Filipe da Conceição
Rodrigues o João Guilherme de Meneses Ferreira.
'l'cnentos adidos: de infantaria Manuel Matias Júnior,
do artilharla José Pedro Porostrelo do Barros Moura
Prcír« do Meneses, de cnvalarla Alvaro Bossa do Aragão Ferreira o Carlos Ilorúcío da. Silva. Pico, o do serviço do administrução
militar Joaquim da Silva Neves.
Alferes de artilharia Jacinto de Oliveira Fialho o do
secretariado militar, adido, Bernardino da Silva Üarvão.
Esquadrilha

n, o 1

da aeronáutica José Poreira Gomos Júnior e
Francisco Aníbal Pinheiro do • ousa Larcher.
Tenente da aeronãutica Manuol Moreira Cardoso.
Capitães

Esquadrilha. n.· 2

Capitão da aeronáutica
Jorge de Vasconcelos Ávila.
Tenentes da aoronáutit-u
Américo Augusto Martins
Sanches o Aurélio do Oliveiru Rocha.
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Grupo de aviação de informação n.O 1
Grupo de csquadr ilhas cio nvtacrto "nepúlJlica>l

Comandante,
tenento-coronol
da aeronáutica
António
Jacinto da Silva Brito Pais.
Segundo
comandante,
capitão da aoronáutíca
Carlos
Fernando
da Cunha e Almeida,
Capitães : da aeronáutica
J oão Paulo Aragão; adidos,
de infantaria,
Alfredo Correia Nobro o Manuel Teotónio
Borges, do quadro especial do serviço do administração
militar Honriquo
Rocha, o médico Air s do Mendonça
Lencastre
Pinto Sousa Coutinho Montenegro.
Tenentos : do infantaria
Luís Gamito Dontinho,
da
aoronúutlca
José Manuel de Mendonça, o adidos, de infantaria, António Pires da Silva e \bcl Rodrigues Casaleiro.
Esquadrilha n.v 1
Capitão da aeronáutica
Celestino Pais de Ramos.
Tenentes
da neronáutica
Carlos Folner Aruntos Pedroso e João Maria Esteves.
ESl].uadrilhn. n. ° 2
Tenentes
da aoronúutica
José Bentos Pimenta. o Plácido António da Cunha o Abreu.
Alferes
graduado,
mecânico, piloto aviador Manuel
António Gouveia.
Grupo indepondonte do aviação do protecção e combato
'I'cncnto da acronúuticn,
do grupo independente
do
aviação
do bombardcumonto,
Frederico
da Conceição
Costa.
Escola do deresa contra aeronaves
Comandante,
O major
do regimento do artilharia do
costa n.? 1 Joito Josó Soares Zilhito.
Capitão do regimento
do artilhuric ligoirn n. o 5 Nuno
Avidos do Espírito Santo.
Dírecçào do serviço de saúde militn.r
Major farmacõutico,
chefe dos serviços gornís da Farmácia Central do g_-órcito, Jaime J08ó da. Costa,
1.· oomp nhia de saúde
Tenente do quadro auxiliar
do serviço
. hospital militar regional n." I, José Flores.

do saúdo,

do

2." Série
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Hospital militar regional n. o 1
Tenente
do quadro auxiliar
do serviço de saúde,
1.a companhia, Bernardino
Fernandes
Pereira.

da

Farmácia Central do Exército
• Alferes farmacõutico
)fuximino Augusto Sampaio, por
motivo disciplinar,
ficando exonerado dn delegação junto
do hospital militar de Vila Real.
Quadro dos, afieiais do serviço de administração militar
Tenente do serviço de administrnção
militar, supranumerário, da La companhia, António Francisco Camacho.
L" oompanhia de administração militar
Tenente

de administrução
militar, da doloda 2. a Direcção Geral do Minisna L' região militar, Tolémaco José

do serviço

gação da 5.:1 Repartição
tério da Guerra,
Garcia, pelo pedir.

Capitão do extinto
dro Marq ues.

Esoola Militar
quadro dos capelães

militares

Pe-

Tenente de cavalaria, da 4.3 Repartição da 4.a Direccão Geral do Ministério da Guerra, Luís da Costa I vens
Forrnz.
Instituto

Profissional dos Pupilos do Exéroito
do dcpó ito do batalhão
{) T orberto
Lima Coelho de Magalhães.

Ton nto médico gl'aunado
caçauon's

n. o

de

Á

Cofro de previdência dos oficiais do czércíto metropolitano
Con

lho de

dmini

lruçlo

Heconduzidos
o" vogai
coronel do infantaria,
na situnção de ros rva, Vorgílio Auréllo lIonriques do Santos, tenente coronel do secretariado
militar Manuel de
Matos e major
d infantari
Jono EduaL'do Franco An-

tunos Contouo
do

pela

.J oaquim Feliciano do Azevedo, nornoa-

Ordem do E~élCito n." 24, 2.11 sório, do H)2ô.

Juri para avaliar
provas espeoiais de aptidão paro. o
pósto de general no ano de 1 28:

Gonerais : 1 01> rto da Cunha Bapti ta, A mílcar de
r Abreu c, 11 ta, TI rnardo J Faria o Silva, Adolfo
l' Pina o Alfredo
f nd
do ...I. galh
Ramalho.
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Júri para avaliar as provas de aptidão para o pós to de ma-

jor dos capitães
no ano de 1928:

do quadro do serviço do estado maior

Presidente, general Roberto da Cunha Baptista,
Vogais: quartel-mestre general do exército, primeiro
sub-chefe do estado maior do exército; sub-director dos
serviços do exército e o coronel do corpo do estado
maior e os dois coronéis ou tenentes-coronéis portoncentes à arma do candidato e que façam parte do júri para
avaliar as provas especiais de aptidão para o posto de
major dos capitães das diversas armas.
Júri para. avaliar as provas espectais de aptidão para o
põsto de major dos capitães das diversas armas no ano
de 1928:

Presidente, general Alfredo Mondes de Magalhães Ramalho,
Vogais permanentes: corouóis,
do corpo do estado
maior, José Esteves da Conceição Maacarenhns ; do
infantaria João Estêvão Ágllas; (lo artilharia Mauuel
de França Dória ; de cavalaria Eduardo Augusto Lopes
Valadas e de engenharia João Baptista do Almeida
Arcz,
Vogais eventuais: coronéis, do infantaria Jaime Vaz;
de artilharia Carlos Luís Monteiro; de cavalaria Carlos Luíselo Godinho e de ongonharia Artur Rocha
Schiappa Monteiro de Carvalho.
Júri pára. avaliar as provas de aptidão para o pOsto de major
dos capitães médicos no ano do 1928 :

Presidente, coronel médico José Henriques Bugalho.
Vogais: coronel elo corpo do estado maior Carlos
Matias de Castro e tonentes-coronéis
módicos Adolfo
César Cid, Manuel Gonçalves do Carvalho e Afonso
Henriqncs Botelho de Sá TeL.xcil'a.
Júri para avalí ar as provas de aptidao para. o pósto de major
dos oapitães voterinários no no do 1928 :

Presidente, coronel veterinário José Alves Simões.
Vogais: tenentes-coronéis votorluárlos
osé Manuel de
Barros Júnior e António Soveriuo da Piedade Guerreiro.
Vogal suplonto, tenente coronel veterinário ~ranuel
Brás Sorra.
Secretário, sem voto, capitão do secretariado militar
.Jacinto José Moreira.

.r
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Júri para avaliar as provas de aptidão para o pOsto de ma.
jor dos capitães do serviço da 8idmlnistração militar no
ano de 192d:

Presidente, coronel do serviço de administração milital' João de Brito Pimenta de Almeida Júnior.
Vogais: coronóis, do corpo do estado maior Fernando
Augusto Borges Júnior e do serviço de administração militar João Baptista Valente da Costa, e tenentes-coronéis do mesmo serviço Abeillard Armando Mira Saraiva
e João Maria Penteado Pinto.
Vogais suplentes: coronel do corpo do estado maior
Joaquim Artur dos Santos Machado o tenente-coronel
do serviço de administração militar Vicente Ferror Maria Franco.
Júri para avaliar as provas de aptidão para o pOsto da
major dos oapitães do secretariado militar no ano da
1928:

Presidente, coronel do corpo do estado maior José
Alberto da Silva Basto.
Vogais: coronel do COl'pOdo estado maior João de
Sousa Eiró o tenentes coronóis de infantaria António
de Barros Rodrigues o do secretariado militar Manuel
de Matos e Francisco Faustino.
Júri para avaliar as provas de aptidão para o pOsto de
major dos capitães do quadro auxiliar dos serviços de
artllhari!l. no ano de 1928 :

Presidente,

coronel de artilharia

Alfredo de Melo Fa-

rIa.
Vogais: coronéis, de artilharia Carlos Luis Monteiro
e do quadro auxiliar dos serviços de artilharia António Rodrigues dos Santos Vldago, e tenentes coronéis
de artilharia Carlos Alberto Ferreira Pinto Basto e
Alexandre Herculano Garcia.
Vogal suplente, tenente coronel de artilburia Luciano
José Cordeiro.
Júri para avaliar as provas do aptidão para o pOsto de ma.
jor dos oapitães do quadro auxiliar dos serviços de engenharia. no ano de 1928:

Pr ídente, coronel de engenharia Inácio Manuel de
Sou \ Freire Pimentol.
Vogais: coronel de engenharia
rancisco da Cunha
Rêgo Chaves e tenentes- coronéis : de engenharia Roberto

914
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de Oliveira Pinto o José dos Anjos o do quadro auxiliar dos serviços de engenharia José Maria da Silva Figueiredo.
Vogal suplente, tenente coronel de engenharia Vasco.
Lopes do Mendonça.

7. o -lilistério

u herra

- Repartiçãodo Gabilett

Tondo sido agraciados com as mercês da Sociedade.
Portuguesa da Gruz Vermelha abaixo designadas os oficiais.. em seguido moncionados, é-lhos pormitido usar as
respecti vas insígnias:
Cruz· VorDlolh a de Dedionção

General José Pedro do Lemos.
Cruz V orDlelha. do Mérlt.o

Tenento miliciano de aoronáuticn Josó Manuel do Mendonça.
Medalha

de louvor

Tonontes: de artilharia Ricardo Seabra de Marcarenhas e miliciano do cavalaria Carlos Horácio da Silva
Pico.
Medalha. do ngrn<looilnento

'I'ononte do cavalaria Óscar Veiga dos Santos Doutel.

(

8.o-lIinislério

da Guerra -

f.a

Direcção Geral- [, a Rrpartição

a) Declara-se quo O capitão roforrnudo Luciano Marques da Cunha foi autorizado a usar o nome de Luciano
Ferreira Marques da Cuuha, pelo quo dov SOl' inscrito
nos r{ spoctivos rogi tos com ê Íl nome.

b) Declara-ao que o n pirante a ofici 1 110 s 'crI tariado
militar João Fornnnd s Piros foi auto -izado fi u ar o
nome d Jo: o Fernandes I ires Moreír , 1> lo que d \'0
8(>1' inse ·ito 110S r spceti, os registo
CUIU
t nome.

2.· úrie
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Direcçdo Geral- 2." Rrparli.áo

a) Declara. se para O' efeitos da determinação G.a da
Ordem do Exército n.? ~, 1.a sério, do 192-1, que os capitãos do regimento (lo infantaria 11.° Ó Nicolau Lopes
Perdigão,
do regimento
(lo infunturia
n. o 22 Luis de
Sousa Ribeiro e do batalhão
de metrnlhadoras
n.? 3
Augusto
Martins ...Togueira 'oares, foram nprovados no
corrente
ano nas provas
spcciais de aptidão para o
pôsto de major.
b) Declara-se
que chegaram à sua altura. pura entrar
no respectivo quadro os coronéis do infuntui ia, supranumorários,
Jacinto
Augu to ...."'avier do )fagalh1tes o António Maria da Gama LObo, o os tenentes coronéis da
mesma arma, supranumerérios,
António Ileuriquos
Simões do Sousa e Manuel da Cunha Paredes Júnior.

c) Declara- o que fica 8 m efeito a pn. agem no quadro da armu de infantaria,
inserta na Urdem do Exército
n. o 1G, 2." s ~rie, do corrente ano, do capitão do rC'gimente do infantaria
n.? 8 :Uário do Vasconcelos 03.l'doso.

d) Declara- c que fica S ln feito
pa sagem à situação de supranumerário
do tenente de infantaria
Luís
Peixoto Teixeira, insertu.ua Ordem do Eeército D.O 17,
2.& série, do corrente ano, por já haver sido publicada
na Ordem do Exército anterior.
e) Declara-se
que fica SCl11 efeito a. pu tingem à reforma do major do infantaria
no quadro
do reserva
JOILCJuim Josó Vaz da. Gama Barata, iuscrtu na Ordem
do Exército n." 16, 2.- ério, do COIT'uto ano.
/) Declara- c que de i tiu de fr qüentur a Escola
O 1Itl'111de Oficiais o capit o d(' infantaria, adido no I Iini .tério da Finanças, na guarda fi cal, .Iosé AUgU8tO do
Moura, sendo nomeado para o substituir
o cu pitão do
infantaria
DO quadro
da arma Carlos Augu to Tavares
d Andrade.

g) Declara-se que por portaria do ~rilli tério do Interio!', in cria no Diário do Gorêl'llo n.? 17:3, 2.- série, ti!'
6 do Agosto do corrente ano, foi louvado o tenente do
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39 - José Augusto Crispiniano Soares (C. E. M.),
adido ao quadro da arma.
40 - José Jorge Ferreira da Silva.
41- Joaquim da Silveira Ma.lheiro.
Tenentes coronéis:

,

42 43 ~
44 45 -

Luciano José Cordeiro.
Alexandre Herculano Garcia.
Manuel de Espergueira Góis Pinto.
José Esteves da Conceição Mascarenhas (coronel no C. E. M.), adido ao quadro da arma.
46 - António Brandão de Melo Mimoso.
47- Vasco Freire Temudo (coronel no C. E. lI),
adido ao quadro da arma.
48 - Camilo Amândio da Silva Sena.
49-João
de Azevedo Monteiro de Barros.
50 - Carlos Alberto Ferreira Pinto Basto.
51- Albino Penalva de Figueiredo Oliveira Rocha.
52 - Mário Augusto Gouveia Xavier de Brito (C. E.
M.), adido ao quadro da arma.
53 - Henrique de Campos Ferreira Lima.
54 - Fernão de Moura Coutinho Fernandes Tomás.
55-Luis
de Albuquerque Gusmão,
56 - Carminé Ribeiro de Melo Nobre (C. E. M.),
adido ao quadro da arma.
57 - Júlio da Conceição Pereira Lourenço (C. E.
M.), adido ao quadro da arma.
58 - António Gorjão Couceiro de Albuquerque (C.
E. M.), adido ao quadro da arma.
59 - Augusto de Matos Sobral Cid!
60 - Raúl Ribeiro de Andrade Pissarra.
61- Anacleto Domingues dos Santos.
.
62 - Anibal César Valdês do Passos o Sousa (C. E.
M.), adido ao quadro da arma.
63 - Luis Monteiro Nunes da Ponte.
64- Gaudêncio José da Trindade.
65 - Tomás Fernandes.
66-António
Gonçalves Pinto Júnior.
67 -José
Cortês dos Santos (C. E. M.), adido ao
quadro da. arma.
68- Norborto Ferreira Guimarães.
69-Eduardo
Avelino Ramos da Costa.
70 - Abel de Abreu Soto Maior.
71- Daniel Augusto Pinto da Silva..
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72 - Fernando Cardoso do Albuquerque.
73 - Carlos Elias da Costa Júnior (C. E. M.), adido
ao quadro da arma.
74 - João Rodrigues Sequeira Júnior.
75 - Raúl do Carmo Simões Pereira.
76 - Abel Joaquim 'I'ravassos Valdês.
77 - António Carlos Cortês.
Majores:
78 79 8081 82 -

Alfredo Ernesto de Sousa Faria Leal.
Júlio Ferreira da Silvn Alegria.
Gilberto Duarte Mota.
Fernando Pimentel da Mota Marques.
António José Bernardes de Miranda (tenente-coronel no C. E. M.), adido ao quadro da
arma.
83 - Vasco de Carvalho (C. E. M.), adido ao quadro da arma.
84 - Fernando Falcão Pacheco Mena (a).
85 - J oão Lapa Fernandes Manuel.
86 - Manuel da Silva Martins.
87 - Alberto Cam acho Brandão.
88 - Álvaro Teles Forreira de Passos (C. E. M.), adido
ao quadro da arm.a.
,
89-Jósé
Augusto de Beja Neves.
90- José Guerreiro de Oliveira Duarte (C. E. M.),
adido ao quadro da arma.
91- Roque do Sequeira Varejão.
92 - João José Pereira Damasceno (a).
93 - Abel Nunes de Perestrelo de Vasconcelos.
94 - João da Conceição Tomás Rodrigues.
95 - Eduardo da Costa Ferreira.
96 - Augusto Gonculvcs Pereira de Barros.
97 - João Isidro Tavares Montano.
98 - Francisco António Real.
99 -- João José Soares Zilllão.
100 - Mário da Silveira GUE1rraFreire Temudo.
101-Alberto
Xavier da França Dóría (a).
102 - Tibúrcio Afonso Teixeira,
103 - Sérgio Ribeiro de Sousa.
104 - José Agostinho.
105 - António Baptista de Carvalho.
106 - Miguel Pereira Coutinho.
107 - Salvador de Oliveira Pinto da França (a).
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108 - Manuel Holbeche Correia de Freitas.
109 - Acácio Augusto Corroia Pinto.
110 - José Cordeiro Ferreira. Roquete.
lll-Francisco
Aires de Abreu (a).
112 - Elísio Mário dos Santos Lobo.
113 - J osé Guilherme Costa Coutinho de Vilhena.
114- Walter Lima.
,
115 - Ricardo Morr-irr, do Amaral.
116 - Josó Filipe de Barros Rodrigues (a).
117 -Artur
Gonçalves Rocha.
118-Jooé
do Carmo da Silva Dias.
119 - Joaquim Dias Bustos.
120- João Pedro Alves Júnior.
121- José Mac-Brid Fernandes.
122 - João Brás de Oliveira;
123-Carlos
David Culder.
124 - Mário Cumbeses.
125 - Flaviano Eugénio da Costa.
126 - Augusto César Caio la da Mota, graduado, adido 8.0 Ministério do Comércio. ,
127 - Joaquim Plácido Duarte Silva.
1~8 - Alfredo Pedro do Almeida.
129 - Luís Nobre de Melo .
. 130 - Erancisco António Pereira dos Santos (a).
131- Artur Mendes de Magalhães.
132 - Raúl Gomes Saraiva.
133-- Valeriaao António de Campos e Sonsa.
134 - José de Alardo Velasques Sarmento.
135 - José João Pinto da Cruz Azevedo.
136- Manuel Caldeira Caiola Bastos.
137 -,.J- RM.tÍl Ferrão.
138 -- Carlos Gonçalves Pereira de Barros.
139 - Álvaro Salvação Barreto.
140-Ad.elino
Pais Clemente.
141- AfonsoJ.Q.rge de Aguiar.
142 - Henrique Pereira do Vale.
143 - Benjamim Ferin Coutinho,
144-Edull.rdo
Rodrigues Areoea Feio.
n) Declara-se que nos termos do artigo 1.° do deereto
n." 13:174 de 21 de Fevereiro de correm:te ano, 08 ofi-

a) Têm o

CU1'1JO

do estado maioor.

i.a Série

ORDEM DO EX€RCITO

N.- 18

921

ciais do extinto quadro ele artilharia a pó em seguida
mencionados passam a contar n antiguidnjle do seu actual
põsto desde as datas que lhes vão indieadas :
Coronéis:
Daniel Rodrigues de Sonsa
26 de .Abril do 1919.
Luis Guilherme de Borges Sequcira-1G
do Fevereiro de ·19:!0.
Manuel de Frunça Dóris
Hi de Fevereiro de 1920.
Jm;6 Jorge Ferreira da Silva- 12 elo Abril do 1919
(antiguiJade do posto do tenente-coronel).
Tenentes coronéis:
Luciano José Cordoíro=- 10 de Maio de 1919.
Antóoio Brandão de Melo jlimoso -12 do Novembro
de 1t119.
Camilo Amândio da Silva Sena - 26 de Janeiro
de 19~0.
Carlos Alberto Ferreira Pinto Basto-9
de Fevereiro
do 1920.
Albino Penalva de Figueiredo Oliveira Rocha - 9 de
Fevereiro de 1920.
llpnriquo do Campos Ferreira Lima- 9 de Fevereiro
de 19:!0.
Luís de Albuquerque Gusmão - 9 de Fovereiro
de 1920.
Augusto de Matos Sobral Cid -11 de Março do 1922.
Tomás Fernandes-H
de 111111'<:0 de 1922.
António Gonçalves Pinto .Júoior - 11 do Março
do 192:3.
José Cortes dos Santos -11 do Março do 1922.
Majores:
Vasco do Carvalho - 30 de 1farço do 1920.
Jo1l9 Lapa Fernandes Manuel-aO de Uarço do 1920.
Roque do Soquoira Var0j:l0- 30 do Marco do 1B20.
João José Poreirn Damus '{'fio-30 do M~\rçode 1920.
João da Conceição 'I'omús Rodrigues - 31 de Dezembro tIo 1920.
.
João Isídoro Tavares Montaiio -31
do Dezembro
de 1920.
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Francisco António Real-31
de Dezembro de Hl20.
João José Soares Zilhão -31 de Dezembro de 1920.
M<1rio da Silveira Guerra Freire Temudo - 31 de
Dezembro de 1920,
Âlberto Xavier de França Dória-31
de Dezembro
de 1920.
'
Tibúrcio Afonso rreixeira-'31
de Dezembro de 1920.
António Baptista de Carvalho - 31 de Dezembro
de 1920.
,
Elísio Mário dos Santos Lõbo - 18 de Março de
1922.
José Guilherme Costa Coutinho de Vilhena -18
de
Março do 1922,
Walter Lima _- 18 de Março de 1922.
Ricardo Moreira do Amaral--18
de Março de 1922.
José do Carmo da Silva Dias -18 de Março de 1922.
Joaquim Dias Bastos -18 de Março 1922.
João Pedro Alves Júnior -18 de Março de 1922.
Carlos David Calder-18
de Março de 1922.
Flaviano Eugénio da Costa -18 de Março de 1922.
Augusto César Caíola da Mota (graduado) --1!:$ de
Março de 1922.
Luís Nobre de Mplo-1S
de Março de 1922.
, Francisco António Pereira dos Santos -16 de Setembro de 1922.
Artur Mendes de Magalhães -18
de Março de 1922.
Valeriano António de Campos e Sousa -18 de Março
do 1922.
José de Alarcão Velasques Sarmento-18
de Março
de 1922.
Manuel Caldeira Caiola Bastos - 16 de Setembro
de 1922.
Raúl Ferr!t0-16
de Setembro de 1922.
Álvaro da Salvação Barreto -16
de Setembro de
1922.
Adelino Pais Clemente -16 de Setembro de 1!J22.
Afonso Jorge de Aguiar-16
de Setembro de 1922.

r

o) Declara-se que o coronel do cavalaria, inspector
da arma, Modesto Coelho Barreto foi nomeado governador civil do distrito de Vila Roal, em 18 de Fevereiro
do corrente ano (Diário do Gov~rno n " 39, 2.a série de
21), e exonerado a seu pedido em 14 de Outubro (Diário
do Govêrno n." 235, 2.a série, de 18), lugar' que exerceu
com muito zêlo, competência e acendrado patriotismo.

2." Série
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r) Declara-se
que chegou à sua altura para entrar
no respectivo
quadro o capitão do regimento de cavalaria n.? 9 Aníbal de Jesus Morais.
q) Declara-se
que são considerados observadores
aeronáuticos os capitães da arma do aeronáutica,
observadores de balão e pilotos aerosteiros,
Mário da Costa
França e José Machado de Barros.

r) Declara-se
que o capitão da aeronáutica
Oarlos
Marques
de Magalhães,
promovido
a êste posto por
decreto do 15 de Outubro do corrente ano, inserto na
Ordem do Exército n." 15, 2.· série, de 22 do mesmo
mõa, o foi sem prejuízo para a Fazenda Nacional, devendo por êsse motivo conservar os vencimentos
anteriores.
dos artigos 134.°, 187.°
do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, foram distribuídos
aos oficiais abaixo indicados os seguintes serviços escolaros:
Major do serviço de administração
militar José Augusto Sá da Oosta, regente da 1." Secção e professor
provisório
das disciplinas de comércio, direito comercial
e economia política do curso preparatório
para o ensino
comercial e industrial e curso elementar do comércio.
Capitão de infantaria
Francisco
Maria da Costa Andrade, professor das disciplinas de sciências naturais do
curso preparatório.
para o ensino comercial e industrial
e curso elementar de comércio.
Capitão de infantaria
José Ribeiro da Fonseca Mendonça, professor
das disciplinas de tecnologia e mercadorias do curso preparatório
para o ensino comercial e
industrial
e curso elementar de comércio.
8) Declara-se

que, nos termos

e 237.° do regulamell to literário

que na alínea i) da determinação
8. a da
n. ° 14, 2. a série, do corrente ano,
no louvor dado ao capitão miliciano de caminhos de ferro
Vicente Oymbron Borges de Sousa, em seguida às palavras «na ilha do Faial» deve acrescentarse i ao pelo
muito zêlo, energia e competência de quo deu provas na
direcção técnica dos serviços a seu cargo», ficando alterada a parte da determinação
r) da Ordem do Exército
n.? 1o, 2.& série, do corrente ano, que se refere ao mesmo
oficial.
t) Declara-se

Ordem do Exército
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u) Declara-se
que na alínea i) da deterrninnção
8." da
Ordem do Exército
n.? I-l, 2." série, do corrente ano,
no louvor dado ao tenente de onzeuharin Jorge César
Oom, em seguida às palavras
ana ilha do Fuial» eleveacrescentar-se
r «pois quo, na sua qualidade do engonheiro, se dosempenhou
com muito zõlo, energia o competência na direcção de todos os serviços n. seu cargo etambém na orgunização
do caderno do encargos do concurso para a construção
do um bairro com o produto
das aubscrições
para tal fim angariadas»,
ficando alterada 11 parte da daterrninueão ),) da Ordem do Eaiército
n. o 16, 2, a série, do corrente ano, que se refere ao mesmo oficial.

v) Declara- se que na alínon i) da determinação
8," da
Ordem do Exército n." 14, 2.a série, do corrente ano,
no louvor dado aos capitães de engenharia
António Nunes Freire, José Afonso Lucas o tenente de engenharia
Vítor Barbosa da Silva Carvalho,
em seguida às palavras: ma ilha do Faial» devo neresccntar-so
: «pois que,
na sua qualidade do engouht-iros,
so·desemponharam
com
muito zêlo, energia c competência na direcção do todos
os serviços técnicos a seu cnrgre , ficando alterada. a
parto ela determiuação
1') da. Ordem do Exército n, o 16,
2.a série, do corrente ano, que se refere aos mesmos
oficiais,

que, nos termos da lei n.? 1:668, do
de 1924, competem aos oficiais em semencionados,
transferidos
pa'ra tL situação' de re-

:ri) Vencimentos

9 de Setembro
guida
sorva:
Pela

Ordem do Exército

u. o 15, 2. A sórie,

do corrente

ano:
Tenente do infuntarin José Fran isco Alhandra, 25.1 67,
sr-ndo : pensão de rcscr va, 187,K)O; 0,14 por cento,
48629 ; lei n." 888, ~3r)1)7; lei n.? 1:332, 94,531; do
vencimento
total 3iHtS12 são pelo r,Jilli8tt~rio das Colónias, sendo Guiné n última colónia em que serviu, e
~2b55 pelo Ministério da G uerra, Tem um aume to de
10 por c nto sobro o sõldo.
~(lla Ordem do Exército n.? 17, 2.a sério, do corrente
ano:
Coronel Constantino
Augusto
dos Santos,
390847,
sendo:
pensão de reserva,
306849; 0,14 por cento,

2.· Série
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3M3;

lei n." 888. 3O:S!l9;'lei n.? 1:33:3, 4%56; do vencimento total 6667 são pelo Ministério. das Colónias,
800(10 1foçambique a provlncia onde serviu, e :383rS80 pelo
Ministério da Guerra.
'rem o segundo aumento de 10
por cento sôbre o soldo. ftste oficiai recebe os seus
vencimentos pelo govêruo militar de Lisboa.
Pela presente

Ordem do Exército:

Coronel

de infantaria.
Manuel Leal do Magalhães,
pensão do reserva, 281tH6; lei n. o 888,
28:511; lei n .? 1:333, 33i\7:3; do vencimento total 2M12
são pelo Ministério do 1nterior e 315888 pelo 11iniRtério
da Guerra. Tem dois aumentos de 10 por cento sõbre o
sõldo.
Capitão de cavalaria José Teixeira do Morais, ~2n595,
sendo : 15: 76 pelo Mini tério do Interior e :!14í$19 pelo
Mini~tério da Guerra, Telll um aumento do 10 por cento
sõbre o soldo e pll.S 'a a receber pela 2.a região militar.

3.,t:~t300,sendo:

y) Vencimentos
que., nos termos da lei n.? 1:6G8, de 9
de Setembro
de lH24, competem
aos oficiais em seguida mencionados,
transferidos
para a situação de reforma:
Pela Ordem do Exército
rente ano:

n. o 17, 2. n sério,

do cor- .

'I'enentecoronel
Júlio Feruandes,
361642, sendo : pensão de reforma,
222S6:3; 0,14 por cento, 39:5:':7; lei
n." 88H, 20619; lei n." 1:312. 73:$33; do vencimento total 94~66 são pelo Mini tório das Colónias, sendo Angola 1\ última província
om que serviu, o 2GtitS76 pelo
Mínistérlo
da Guerr-a, Recebo os sons voncimentos pelo
governo militar de Lisboa.
Pela Orelem do Exercito
rente ano:

D.O

18, 2.& série,

do cor-

Coronel
Sebastião
António
Leitão Júnior,
4G6~54,
sendo : pensão
do reforma,
27Üt500; 0.14 por cento,
4l;S04; lei n.? 888, 31àlO; 10i'u.0 1:3:32. 1~4 40; do
vencimento total 936:30 são pelo Ministério das Colónias,
sendo Moçnmbiqne
a província onde serviu, e 373524
pelo Ministério da Guerra. Recebe os vencimentos
pelo
governo militar de I ..isboa.
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z) Rectificado se publica o vencimento a que tem direito o oficiàl abaixo designado, que pela Ordem do
Exército n ," 11'>,2.a série, do corrente ano, passou à
situação de reforma, em substituição dos que pela mesma
Ordem lhe foram arbitrados :
Tenente do quadro auxiliar do serviço de saúde
Custódio Ferreira Lopes, 114696.

10. °- Ministério da Guerra- P Direcção Geral- ta Repartição
a) Declara-se que a promoção a aspirante a oficial nos
termos do artigo 1.0 do decreto n.? 13:145, de 16 de
Fevereiro do corrente ano, inserta na Ordem do Exército n. ° fi, 2. a série, dos primeiros sargentos: do batalh ão
de caçadores n." 6 João Rebelo, do batalhão de caçadores n." 10 Salvador Augusto Alves e Luis da Costa
Azevedo, e do batalhão de metralhadoras n. ° :3 Francisco Murcos Lopes Leitão, deve ser considerada como
efectuada nos termos do urtigo 2.0 do mesmo decreto,
alterado pelo artigo LOdo decreto n,o 13:204, de ~ de
Março.
b) Declara-se que a promoção a aspirante a oficial,
publicada na Ordem do Exército n.? 14, 2.a série, do
corrente ano, nos termos do artigo LOdo decreto
n.? 13:14[l, de 16 de Fevereiro, dos primeiros sargentos: do regimento de infantaria n. o 12 Serafim Xisto de
Assis, e do regimento de infantaria n.? 15 José de 800sa
Regato Júnior, deve ser considerada como efectuada nos
termos do artigo 2.° do mesmo decreto, alterado pelo
artigo 1.° do decreto n. o 13:204, de 2 de ~arçoJ contando ambos a antiguidade do 19 de Fevereiro.
c) Declara-se que os aspirantes a oficial promovidos
nos termos do artigo 2.° do decreto n." 13:145, do 1(;
de- Fevereiro,
alterado pelo artigo LOdo
decreto
n.? 13:204, de 2 de Março, do regimento de infantaria
D.O 18 Manuel do Rosário, do regimento de infantaria
D.!' 19 José Ribeiro dos Santos, e do batalhão de caçadores n.? 10 Manuel de Carvalho, devem contar a antiguidade do posto desde ~4 de Junho do corrente ano.

d) Declara-se que a promoção a aspirante a oficial
nos termos do artigo 1.0 do decreto n." 13:145, de 16

2.· Série
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de Fevereiro do corrente ano, inserta na Ordem do Exército n. o 15, 2.'" série, do primeiro sargento Alfredo Ribeiro de Meneses deve ser considerada nos termos do
artigo 2.° do mesmo decreto, alterado pelo artigo 1.0 do
decreto n. o 13:204, de 2 de Março, contando a antiguidade de 19 de Fevereiro.

e) Declara-se que o coronel do corpo do estado maior
Miguel de Almeida Santos chegou à sua altura para a
promoção a coronel no quadro da arma de infantaria, e
que o tenente- coronel da mesma arma José Júlio de Almeida da Costa Pereira, um serviço no Colégio Militar,
teria dado ingresso no rospectivo quadro se não estivesse
naquela situação.
f) Declara-se que o tenente de infantaria Ricardo Fernandes Sardinha, que pela Ordem do Exército n. o 17,
2. a sórie, passou a adido ao quadro, pertencia ao regimento de infantaria n." 21 e não ao batalhão de caçadores n.? 6.
g) Declara-se que o aspirante a oficial do regimento
de infantaria n,° 3 Euclides Ribeiro Gomes de Barros,
promovido a êste pôs to nos termos do artigo LOdo decreto n.? 13:145, de 16 de Fevereiro do corrente ano,
pela Ordem do Exército n.? 16, 2.'" série, conta a antiguidade de põsto de Hl de Fevereiro do corrente ano.
li) Declara-se que o tenente de infantaria, em disponibilidade, Carlos Gomes dos Santos chegou à sua altura para entrar no respectivo quadro.
i) Declara-se quo deixou de prestar serviço no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército o capitão de
infantaria, no quadro de comissões, Eugénio Carlos Garcia.

j) Declara-se que fica nula e do nenhum efeito a colocação do capitão de infantaria, com o curso do estado maior,
José Guimarães Fishor no regimento de artilharia ligeira
n,° 2, iuserta na Ordem do Exército n.' 13, 2. série, do
corrente ano.
110

k) Declara-se que fica sem efeito a determinação insorta na Ordem do Exército n.? 17, 2. série, do corrente
110
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mento de artilharia
ligeira
Ferreira
Júnior.
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da arma o tenente do regin.? 5 Francisco da Rocha.

l) Declara-se
que chegou 11 sua altura para entrar no
respectivo
quadro o tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia José António.

m) Declara-se que é nomeado para freqüentar no primeiro período do actual ano escolar o 3.0 grau do curso
de infurmnção da Escola Central de
ficiais , em substitutção do tenente-coronel
de artilharia Camilo Amândio
da Silva Sena, o tenente-coronel
da mesma arma João
de Azevedo Monteiro de Barros.

o

n) Declara-se
que
no dopósiro geral de
quadro auxiliar dos
Sousa Marques,
que
trem hipomóvol pela
rie, do corrente ano.

estava colocado no quadro e não
material
de guerra o tenente do
serviços de artilharia
António de
foi colocado na 3.· companhia de
Ordem do Exército 0.° 17, 2." sé-

o) Declara-se
que o capitão de engenharia
Henrique
Hipácio de Brion deixou de estar adido no Ministório
das Colónias em 16. do corrente mês, passando naquela
data à mesma situação no Ministério da Marinha, por
ter sido nomeado para desempenhar
uma comissão de
serviço dep~odeote dêste Ministério.
p) Declara-se

qne é José Diogo Lopes da Costa TeDiogo Lopes da. Costa. 'I'eriaga, o major, na situaçao de reserva,
que passou à situação de
reforma
pela Ordem do Exército n. ° 17, 2. a série, do
corrente ano.

riaga, e não Joio

q) Declara-se que 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,O 1:039, de 28 de Agosto de
19~0, concedidas ao capitão de engenharia Pedro Caetano Maria do Portugal Colaço, publicadas na Ordem do
Exército n, o 17, 2. a série, do corrente ano, são eontadas
a partir de 1 do corrente mês, e n10 de 20 de Maio do
mesmo ano.
r) Declara-se
que a promoção ao pósto de aspirante
a oficial do quadro auxiliar do serviço de saúde,' do primeiro sargento pratíeante de farmácia n. o 22, da 3. II eom-
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pnuhía de saúde, Manuol Rodrigues de Paiva, efectuada
nos termos do artigo :!O.t da organizução
da Escola
Central
de Sargentos,
dr> 7 dr> Janeiro do corrente ano,
por portaria de 1 do Outubro findo, Ordem do Exército
n,o 1[), 2. a série, de 22 do mesmo mês, não deve ser
consid,'raua
feita nos termos do referido artigo e organiznção, mas sim nos termos do artigo 3.° do decreto
n." 1:3:1-t5, de 16 de Fevereiro último. e que a respectiva
antiguidade
é de 4 de Setembro
também do' corrente
ano.
8) Declara-se
que a colocação, no quadro especial dos
oflciais milicianos
do serviço de administração
militar,
do tenente miliciano Franci:-;co Pinto Amaral, inserta na.
Ordem do Exército n." 17, 2.& série, do corrente ano, foi
pelo pedir.

t) Declara-se
que a colocação, no quadro dos oficiais
do serviço de administração
militar, do tenente miliciano,
adido ao quadro, Leonel Pereira da Cunha, publicada
na Ordem do Exército n. c 17, 2.:l série, do corrente ano,
foi por motivo disciplinar.

tz,) Vencimento que, nos termos da lei n." 1:688, de 9
de Setembro de 1924, compete ao oficial em seguida
mencionado,
transferido pr-la presente Ordem do Exército pnr..t a situação do T(' ('1'''8:
Capitão chefe de música José Lopes, 287698, sendo:
pensão de reserva, 2iJlli09: 0,14 por cento, 7660; lei.
888, 20686, e lei 0.° 1:332, 5 rU3. Tom dois aumentos do 10 por cento sõbre o soldo.

n.-

v) Vencimento
que nos termos da lei n.? 1:6 8, de 9
de Setembro
de 1924, compete ao oficial cm seguida
mencioundo, transferído pela presente Ordem do Exército
para II. situação de reforma:
Capitão de infantaria Mateus de Sousa Fino , 172822,
sendo: pensão de reforma 1.,1,5:509;0,14 por cento, 2:3876; .
lei n. ° 888, 3t$37; do vencimento total 88680 são pelo
Miuistério
das Colónias, s ndo a radia a última colónia
em que serviu, o 83M2 pelo Ministério da Guerra. Tem
dois aumentos de 10 por conto sobre o sôldo.

x) Rectificados
termos

80 publicam
os vencimentos
que nos
da lei n.? 1:668, de 9 de Setembro de 1924, com-

•

ORDEM DO EXtRCITO

930

N.· 18

2.' Sér'e

petem ao oficial em scguidn mencionado,
transferido
para a situação de reserva pela Ordem do Exército n.? 16,
2.& série, do corrente ano:
Major :\lanuel Francisco Mamede, 397M4, sendo: pensão de reserva 21OtS; 0,14 por couto, 35~38; lei n.? 888J
24r$53j lei n. ° 1:332, 127 óW; do vencimento total 82,$80
são pelo Ministério das Colónias, sendo Moçambique
a
província
onde serviu,
e 314;$64 pelo Ministério
da.

Guerra.
11.

°

-ltinistério

da Guma - f.a Direcção Geral-

a.a Repartição

Declara-se
que o segundo sargento, reformado,
José
Joaquim,
que, por decreto de 14 de Julho do corrente
ano, publicado na Ordem do Exército n." 10, 2.a série,
do 16 do mesmo mês e ano, foi mandado continuar na
situação de reformado, com 50 por ceuto da pensão que
Ihe foi arbitrada,
pertence à 3." companhia de reformados.
12. °-

li.ialtrio da Gatrra-

ta Direrçio Geral- P BeparliÇlo

a) Declara-se

que por decreto do Ministério da Insde 5 de Agosto de 1924, publicado no
Diário do Govêrno n." 194, ~.a série, do mesmo ano, foi
dado público testemunho de agradecimento
e louvor ao
coronel de infantaria J osó Cândido de Assis e Almeida
Matos, pela. benemérita
oferta de oitenta exemplares
do
seu livro O Congo português e as suas riquezas, que
tem, como obra geográfica e económica, o mais alto ínterêsse, com destino às Faculdades
de Letras e Sciências,
escolas normais e primárias,
liceus e escolas primárias
superiores.
trução

Pública,

b) Declara-se
que por portarias
do Ministério da Marinha, insertas
nos Diários do Gocêrno do corrente ano
abaixo indicados, foram condecorados
pelo Instituto de
Socorros
a. N áufragos, com as medalhas
que lhes vão
indicadas, os seguintes oficiais:
Medalha de prat.a

Capitão de artilharia António Augusto de Sousa. Oliveira, 17 de Janeiro.
Tenente do serviço de administração
militar Fausto
Rosário da Conceição, 21 de Novembro .

•
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de cobre

Capitão de infantaria Aníbal da Conceição da Costa e
Silva Piuto dos Santos, 7 de Outubro.
Capitão de infantaria Gil Augusto Domingos da Silva,
7 de Outubro.
Capitão de cavalaria Joaquim Baptista Belo de Carvalho, 21 de Novembro.
Tenente de infantaria José Hermano de Magalhães
Ferreira, 7 de Outubro.
Tenente de infantaria José Gonçalves, 21 de Novembro.
Tenente de artilharia Ricardo Seabra de Mascarenhas,
21 de Novembro.
Tenente de cavalaria Carlos Horácio da Silva Pico,
21 de Novembro.
c) Declara-se que por decreto de 15 do corrente mês,
publicado no Diário do Govêrno n.? 292, 2.& série, do
mesmo mês, foram condecorado. com os graus das Ordens Militares de Cristo e Avis, que lhes vão respectivamente indicados, os seguintes oficiais:
OrdeUl

Mili"tar

de

Orl,.."to

Hra»de eâeíal

Coronel de infantaria António Gomes de Sousa Júnior.
Oficial

Tenente de artilharia Ricardo Seabra de Mascarenhas.
Canleiro

Capitães: de cavalaria Joaquim Baptista Belo de Carvalho, de engenharia Fernando de Arruda e Mário Melo
dEIOliveira Costa, miliciano do serviço de administração
militar Henrique da Câmara Cruz Sobral e tenente miliciano do serviço, de administração militar Mário Nogueira de Freitas.
Orde.n

Mili"tar

de

Avis

Gril-cruz

Generais: Adolfo César Pina, Ernesto Maria Vieira
da Rocha, Amílcar de Castro Abreu e Mota e do quadro de reserva Alfredo Carlos Pimentel May.
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Grande ofidal
Coronéis:
do corpo do estado maior Vitorino Henri.
ques Godinho e António Maria de Freitas Soares, de
infantaria
António G0111es d« Sousa Júnior, Altrodo António de Azevedo e .loão António Correia dos Santos,
de cavalaria Manuel Umhelino Corroia Guedes e Eduardo
Augusto
Lopes Valadas,
de engenharia
José Celestino
R('gala,
do secretariado
militar Henrique Herculano da
Cunba, o do quadro auxiliar dos serviços de engenharia
Joaquim Gomes l\faugóuio.
Comendador
Tenentes-coronéis:
de aeronáutica
Francisco
Xavierda. Cunha Aragão e António Jacinto da Silva Brito Pais;
majores:
de engenharia
Eduardo
Corregedor
Uartins,
de aeronáutica
João Luís de Moura, António do Sousa
Maia e Teófilo José Ribeiro da Fonseca, (1 do secretariado militar António Maria Gonzaga Pinto Júnior.
OJlrjal

Capitães:
de aeronáutica
Mário da Costa França e
Eduardo do Rosário Gonçalves,
miliciano do quadro especial de pioneiros J 011,0 Eugénio, módico miliciano Carlos Augusto
Leãó da Silva, farmacêutico
António Borgf'S Sacoto, milicianos
do quadro especial do serviço de
administração
militar Aníbnl Gonçalves da Paixão e Secundino Domingos, do quadro auxiliar do serviço de engenharia José Fernandes
de Carvalho, e do quadro auxíIiár do serviço de saúde J osó J oaq uim,
Cavaleiro
Tonontes : de artilharia Clemente Galhardo Gonçalves
da Gama e Alberto Ferreira
Macedo Pinto, do serviço
de administração
militar Joaquim Eugénio
de Oastro
Rodrigues Soares, e miliciano do quadro especial do serviço de administração
militar João Quilh6.
I

í:i) Declara-se
publicado

que por decreto

no Diário

'

de 16 do corrente mês,
do Govê1"non.? 296, 2.11 série, do

931
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mesmo mês, foram condecorados com os graus da Ordem Militar de Oristo, que lhos vão indicados, os seguintos oficiais:
Comendador

Major de aeronáutica João Luís do Moura.
Oficial

Capitão de engenharia :\bnuel Bairrão Bastos de Carvalho.
Cavaleiro

Capitães: de artilharia .Ioaquim EstrNIJ: Teriaga, de
aeronáuti~a Eduardo do Rosário Gonçalvós, do secretariado militar António Augusto Batalha e António José
Gou -oia; tenentes : miliciano do quadro especial de infantaria Manuel Pedro Rodrgues Pardal, e de cavalaria
Fernando dos Santos Pereira do Carmo.
e) Condocorados com a morlalha ela classe de comportamento pxpmplnr, cm conformidade com as dispo-ições
do rc>gulamemo aprovado por decreto de 28 do Setembro de H117:
Mednlbft, de ouro

Quadro da arma de infantaria

Tenente-coronel João A nt6nio Pestana de Vasconcelos Júnior e capitão Indaloto llerculano e Silva Ramos.
Regimento de infantaria n.· 22

Segundo sargento
susto pJ.·oança.

músico de 3.& classe Manuel Au-

Batalhão' de caéadorea n.· 4

l

Primeiro sargento n." 47-E, Frnncisoo Mendes.
Batalhão de metralhadoras n.s 2

Srgnndo sargento
José Ramos Bar ta.

mostre do corneteiros

n." 20-E,

Distrito de reol'utawento e reserva n," 13

Tonent

coronel José Maria do Freitas.
Regimento de oava.lana D,· 6

.Coron 1 llaúl Vida}.
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L" companhia de saúde

Segundo cabo maqueiro

n,?

113-E, José.

Hospital Militar Veterinário Principal

Capitão do secretariado
reiro.

militar Francisco

Depósito territorial de material
em Viseu

Grilo Feve-

de aquartelamento

Alferes reformado Joaquim Augusto Carneiro.
Guarda nacional republicana

Capitão de infantaria

Francisco

Augusto

da Cunha.

BatalhÃO n.s <5

Segundo
Gonçalves
Primeiro
Rodrigues

sargento n." 3/72 de esquadrão, Bartolomeu
Borges.
cabo n. o 12/21.0 da 3. a companhia, Manuel
Aguincha.
Guarda fisoal

Majores de infantaria João de Sousa Aguiar e Mauro
Olavo Correia de Azevedo.
Batalhão

Soldado n.? 107/1:782
Silva Canhestro.

n." 1

da 5.11 companhia, José

da

Medalha de prata.
lioislério da Guerra -

ta Direcçio Geral- 5. a Beparliçlo

Tenentes do serviço de administração militar Alexandre Augusto Ferreira do Amaral, Artur Pinto Bastos Júnior, Francisco Mário Ramos Valente e António
Pinto dos Santos.
liaislério da Gaem -

a.a

Direcçio Geral- 8. a Beparliçio

Tenente de infantaria José Vieira da Silva.
InflpeoQiosuperior da administração do exéroito

Tenente de cavalaria António Marques de Sousa Rosa.
Regimento de infantaria n.· 1

Segundo sargento n.? 89-E, João Mendes Duarte.
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n.· 3

de infantaria
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Tenente Alberto de Oliveira de Sonsa Machado.
Segundo sargento seleiro-correeiro n. ° 58-E, João Pimenta.
Regimento

de infantaria

n,> 12

Segundos sargentos:
n, ° 22-E,
Eduardo Moreira j
n." 30-E, António Jorge; n.? 437-E, Arnaldo Louro;
n." 564-E, Arnaldo Camarinha Vicente.
Depósito do regimento

de infantaria

n.· 13

Segundo sargento n. ° 26, Francisco Alves Pereira da.
Nóbrega.
Regimento

de infantaria

n.v 14

Primeiro sargento n.? 17-E, Alexandre Leite.
Regimento

de infantaria

n.O21

Tenente João Maria Prazeres Milheiro,
Regimento

de infantaria

Primeiro sargento n.? 26-E,
paio.
Segundos sargentos: n.? l3-E,
Félix Ferreira Alves; n." 25-E,
deiros; n. ° 29-E, Alberto José
Luís Alexandrino dos Reis.
Batalhão

n.O 22

Clemente da Silva SamLuís Gonzaga; n.? l4-E,
Álvaro Augusto de Mede Almeida, e n. ° 57-E,

de oaçadorea n.O 1

Segundo sargento n.? 67-E, João Baptista da Conceição Mota.
Batalhão

de oaçadorea n.· 3

Segundos sargentos: n. ° l3-E, Francisco Ramos Ferreira de Carvalho ; n.? 19-E, António Augusto Varela, e
n." 26-E, Bernardino Carneiro de Sousa.
Batalhão

Primeiro sargento

de caçadores

n.? 65-E,

Batalhão

n ,"

t)

Alberto

de caçadores

Afonso Leite.

n.O 8

Aspirante a oficial n." 14-E, Francisco Pires Júnior.
Segundo sargento artifice seloiro-correeiro n." 49-E,
Mário Bento Mendes.
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Batalhão

de caçadores

n." 9

Tenentes
:Manuel Gonçalves da Silva o Virgínio Manuol MOllsinho Braga.
Tenente do serviço do administração
militar Augusto
Leonardo
Neves.
Batalhão de oacadores n.O 10
AS',lirantps a oficial: n." 3-8, Luís da Costa Azevedo,
e n.? 5-E, José Monteiro Sebastião.
Primeiro sargento u.? li-E, Eduardo Marques.
Batalhií.o

Touente

miliciano

sargento
Batalhão

Tenente

Alfredo

Cirilo Leitão

de metralhadoras

Augusto

Regimento

Tenentes Cândido
nuel Rosa Treichler

Soares

de artilhal\ia

Rodrigues
miliciano Augusto

Regimento

Tenentes
Alberto
Joaquim Miranda.
Bataria

n.· 3

ligeira n.· 1

Salgado

e Ma-

de artilb aría ligeira n. ° 3

Capitão Estêvão
Tenente

de

Ribeiro.

de Carvalho

Augusto
Knopfli.

Regimento

n.v 1
Gonçalves.

de met.rs lhadorus n.v 2
n, o 107 -rD, Francisco Oasimiró

Batalhão

Segundo
Paiva.

de metralhadoras

David

Neto de Almeida.
Nunes Afonso.

de artilharia

Ferreira

de .artilharia

ligoira n.· IS

Macedo

Pinto

e António

n.> 3 de defesa móvel de oosta

Pio Freitas

Tenente

Alcino

Tenente

Agostinho

Capitão

José :1\-1ariaBrandão

da Silva.

1.' oompanhia de trem hipomóvel

/

Leonardo

Rodrigues.

Quadro da arma de cavalaria

Regimento

de Brito.

de cavalaria

D.·· 3

sargentos:
n. o 32-E, J osé Dias Loução]
n.? 1(13-E, João da Graça Vicente, e n.? 108-8, José
Francisco Lopes Mata.
Spgunoos
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Regimento

N.- 18

de oavalaria
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n.' 6

Alferes picador J OSÓ Ximenes.
Regimento

de sapadores

de camínhoa de ferro

Tonente do serviço de admiuistração
militar Serafim
.Jaeinto dos Santos.
Segundo sargento n." :::O-E, António Joaquim Afonso,
Sognudo sargento artificie espingardeiro n. ° 65-E,
3066 Nunes Quintas.
Regimento

de telegrafistas

Segunde sargento n." S7-E, João Guerreiro,
3." companhia

de trem automóvel

Segundo sargento n." 4-:-E, Maximíauo Augusto Louro.
Quadro dos serviços

de administração

militar

Tenente miliciano Francisco Pinto do Amaral.
2.' companhia

de administração

milit.ar

Segundo sargento n. ° 16-8, António Amândio de Oliveira.
3.' companhia

de administração

Segundo sargento n. o 33-E,
1.' oompanhia

militar

J OSÓ Rodrigues Valério,
de saúde

Aspirante a oficial do quadro auxiliar do serviço de
saúde n.? 16-E, Severo José Pinto.
.

Escola. Militar de Aviação

Segunde sargento n." 7-E, Aníbal da Soledade.
Instituto

Profissional

dos Pupilos

Tenente do serviço de aduiíuistração
drigues Franco.
Hospital

Capitão módico José

militar

regional

do Exército

militar João R0n.s 1

Manuel Vieira de Castro Silva.

Farmé.cia Central do Exército

'I'enonte farmacêutico, com patente de capitão, Luís de
Gonzagu. e Sousa.
Parque

Capitão

lIoreira

do Material Aeronaut1co

do serviço
de Freitas.

do admiuistrução

militar .Adolfo
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Guarda naoional republioana
Batalhão n.s 2

Tenentes milicianos de infantaria Art.ur Joaquim João
de Deus Figueiredo e Hugo Mondes Calado.
Soldados: n,o 135/6:219 da 2." companhia, José Henrique, e n,o 46/6:154 da 4. a companhia, José Monteiro.
Batalhão

ri."

:3

Soldados: n." 47/4:197, José Maria Segundo; n." 50/
4:176, Marcelino Caeiro; n. o 51/4: 177, Francisco Botelho Horta ; n. o 62/4:188, Inácio Correia, e n,° 63/4:189,
Joaquim Flasmino, todos da 2.3 companhia.
Batalhão n.·.4

.

Soldados: n." 46/2:460, José Gonçalves, e n.? 93/356,
Macário dos Santos Dias, ambos tia La companhia j e
n.? 67/1:853, do esquadrão, Vicente Mário dos Santos.
Metla.lha de cobre

Regimento de infantaria n.- 11

Segundo sargento músico de 3.a classe n." 158-E,
José Carlos da Conceição.
Regimento de infantaria n.· ~2

Segundos sargentos: n.? 28-F., Isidro Mateus Dinis Ornelas, e n.? 39-E, José Martins Alves.
Segundo sargento artífice seleiro-corrceiro n.? 45-E,
Alfredo Celécio Ferreira.
Segundos sargentos músicos de 3." classe: n. ° 37-E,
Jaime Pimenta Brasil, e n." 55-E, Jerónimo Marcelino
Alves Rôlhas.
Primeiro cabo músico n.? 40-E, João José Rodrigues.
Segundo cabo corneteiro n." 41-E, José Luis Gonçalves.
Regimento de .oavalarta n.s 3

Primeiros sargentos cadetes: n. ° 4-E, Júlio Alberto
Serzedelo de Almeida j n." 9ü-E, Jorge Nunes da Silva
Araújo, e n." 96-E, Fernando Jaime Machado de Faria.
Guarda naoional republioana
Batalhão n.s 2

Soldados: n." 42/5:399, Daniel José Vaz j n.050/5:135,
Agostinho Francisco de Oliveira; n. ° 62/4:377, Francisco

2.· Série

ORDEM DO EX~RCITO

N.o 18

939

Gomes; n.? 6'7/5:025, Francisco dos Santos; n. ° 73/5:390,
Joaquim
Pires Bento;
n.? 85/5:199, José Pintão;
n.?
100/-1:808., .Toão Bento; n." 103/2:409, Evangelista Martins Canelo ; n.? 139/5:075, António José Serra;
n."
157/5:984, João Bemvindo ; n. ° 170/õ:536, José Francisco Bexiga;
n." 185/.:'>:754, Manuel José da Silva; n,"
186/4:716, José Emídio'; n.? 1\:)1/4:643, João Valentino,
todos da L." companhia.
Soldados : n.? 55/5:673, Albino Ferreira; n.? 63/4:W6.
José Ernesto Exposto; n.? 75/6:659, Álvaro Fernandes;
n.? 82/4:251, Mauuel António Júnior; n." 87/5:693, Gil
Matias;
n." 93/5:()98, António Garcia; n.? 10015:667,
José Pires;
n." 110,5:711, Manuel da Oruz Monteiro;
11.0 117/5:718, José Lucas Franco;
n.? 121/5:722, Manuel Xavier; D,O 123/5:732, António Marchão ; n." 127/
5:7~7, Manuel Jerónimo 'I'ainho ; n.? 141/5:737, Manuel
Alves;
n." 15-1/5:747, António Teixeira de Carvalho, e
n." 198/5:780, José Marques Tibúrcio, todos da 2.a companhia.
Soldados : n.? 52/5:788, J!Jdnm'do Gregório; n." 59/
2:818, José Martins;
D.O (30/4:698, Eugénio Rita; n.?
85/6:322, Manuel Pitacas ; n." 131/6:366, Francisco Dias
o n.? 171/5:153, Joaquim Loureiro, todos da 3.:1 companhia.
Soldados:
n.? (35/5:736, José Henrique Meira ; D.O 71/
5:045, Manuel Baudadas ; 11.° 131/6:0-18, Francisco Justino; n.? 133/6:462, Guilherme Dias da Silva; 11.° 136/
2:007, António Pinheiro; 11.° 138/(3:475, Manuel Bento;
11.° 142/5:509, Francisco Severino dos Santos, e 11.° 196/
6:266, António Martins Clioraudo, todos da 4." compa-

nhia.

.

Soldados: 11.° 54/5:572, Domingos António Pires; 11.°
55/5:584, Ernesto de Jesus; n.? 61/5:~92, Francisco Gomes; n.? (35/4:397, José Sanches;
n.? 82/5:267, João
Baptista
Rodrigues
Correia ; n,? 90/4:509, José Maria
(los Inocentes;
n." 100/5:351, Franklin
Monteiro; n.?
11:3/5:545, JOl'6 Rafael; D.O 113/6:240, José Gregório
Ventura;
n.? 12.!f4:701, Francisco
Gregório dos Santos; n.? 135/5:137, Manuel Carreiro ; u." 13i/5:658,
Francisco da Silva; n.? 149/4:412, ManueUfal'ia
do Oliveira; n." 1(35/5:102, Tiago Henrique Oasacão; n.O 168/
4:518, João António Carichns ; u.? 177/4:332, Joaquim
Miranda;
n.? 185/G:28(), Abílio Maria ; n.? 189/5:224,
Manuel Maria de Sousa Castilho, e n.? 19-1/5:132, Joaquim Marcos, todos da 5. n companhia.
.
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n.> 3

Segundo
cabo n. ° 7/3: 700 do estado menor, Manuel
Joaquim Poeiras.
Soldados:
n.? 38/4: 1G4, João Calado ; n.? 39/4:165,
Manuel Martins Moreira; n , ° 45/4:171, António Zaino ;
n.? 54/4:180, José Mondes Duro;
n.? 55/4:181, João
José Ohaparro ; n.? 58/4:184, Manuel da Cruz; n." 99/
4:225, Manuel João; n,° 126/4:202, António Guerreiro;
11. ° lB1/4:~õ7,
J osó Maria Correia; n. ° 135/4.:2G1, Florindo Dolgudo ; n." 153/4:279, Félix Caçador Caeiro;
n.? 157j-!:::?83, António Aleixo; n.? 164-/4:290, António
Catarino;
n.? 171/4:297,
João Pago Bitoj n.? 182/
4:308, José Francisco Chorão; n,° 191/4:317, António
Chilra j n.? 193/4:319, Manuel António Serejo ; n.? 194/
4:3:?0, Ismael Ramos Valente; n." 200/4:32G, António
Duarte, e n." 202/4:329, João Serafim, todos da 2.a companhia.
.

13. ° -Mi.uislfrio

di Guerra - 2.a Direcção Gcral- 5. ~ Repartição

a) Declara-se
que, nos termos do artigo 3.0 de decreto
n." 14:525, do 26 do Outubro último, foi considerada
hábil D. Lucrécia
Constança
do Assis Gonçalves pam
receber, na totalidade, os vencimentos
de seu filho, o alferes reformado
de cavalaria, Alberto
Aníbal de Assis
Gonçalves, internado no Manicómio
Miguol Bombarda.

b) Declara-se que, nos termos do artigo 3.° do decreto n." 14:525, do 2G de Outubro último,. foi considerada hábil D. Maria de Jesus Alves para receber os
vencimentos
de seu marido, o segundo sargento reformado n.? 1:742 da G.a companhia, Manuel António Pires,
internado no Manicómio Miguel Bombarda.
c) Declara-se
que, nos termos do artigo 3.° do decreto n.? 14:525, de 26 do Outubro
último, foram consideradas
hábeis D. Maria do Carmo Vieira Cardoso,
D. Maria Rosa Candeias
e D. Beatriz
Augusta Mariz
Madeira
l~ara receberem
os vencimentos
dos seus respectivos maridos, primeiro sargento reformado n ," 1:343
da 6.:1 companhia, Sertório António Valério Barbosa Cardoso, segundo
sargento
reformado
da 7. a companhia
António Mourato Ceia e segundo sargento reformado da
mesma companhia. Eduardo Lopes Madeira,
internados
na casa de saúde do Telhal.
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da Guerra-3.- DirecçáeGeral-5.- Bepartiçlo

a) Declara-se que o comando da Escola de Oficiais
Milicianos se encontra instalado, desde 10 do corrente
mês, no edifício do Hospital Veterinário Militar, no
Campo Grande.

b) Declara-se que todos os oficiais do serviço de administração militar diplomados com o curso da Intendência Militar professado na École Supérieure de l'Intendance, de Paris, podem usar a respectiva placa-diploma
por cima da cintura e sobre o lado direito do uniforme.
c) Declara-se que o capitão de artilharia José Vitorino Branco, em serviço no corpo de alunos da Escola
Militar, fica acumulando êste cargo com o de instrutor
da 14.- cadeira da mesma Escola.
d) Declara se que, no corrente ano lectivo de 19271928, foi admitido à matrícula nos cursos da Escola Militar abaixo indicados o seguinte número de alunos:
Infantaria e cavalaria, 18 .
.Artilharia, 17.
Engenharia, 21.
Administração militar, 9.
e) Declara-se que nos termos do artigo 13.° do decreto n." 12:704, do 25 de Outubro de 1\:}26,com as rectificações do decreto n." 13:657, de 23 de Maio do corrente ano, inserto na Ordem do Exército n.? 6, L" série,
de 15 de Junho, e no do artigo 23. o do decreto n. o 13:764,
de 13 do mesmo mês. inserto na Ordem do Exército
n.? 7, 1.- série, de 30 do mesmo mês e ano, e para
efeito do respectivo provimento, o conselho de instrução
da Escola Militar declarou vago o lugar de professor da
24. a cadeira: Máquinas térmicas. Automóveis e aparelhos
aeronáuticos.
Os candidatos ao referido lugar devem satisfazer às
condições prescritas no artigo 2.° e sou § único do regulamento para o provimento de lugares do magistério
da Escola Militar, aprovado por decreto n.? 13:764, de
13 de Junho do corrente ano.
Os candidatos devem apresentar na secretaria da referida Escola, até as quinze horas do dia 2g de Fevereiro
de 1928, as suas declarações feitas em papel selado e di-
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rígidas ao comandante
da Escola, instruídas com os documentos
a que se refere o artigo 3. o e seu § único do
citado regulamento.

j) Declara-se
que em conformidade
com o disposto no
para o provimento
dos lugaartigo 24.0 do regulamento
res do magistério
da I~scola Militar, aprovado
por decreto de 10 do Junho do corrente
ano, se faz público
que, l)or deliberação
do júri, fica aborto concurso por
provas públicas para o provimento
do lugar vago de
professor
da 3. a cadeira entre os candidatos, ao provimento desta va:;ra,.ili admitidos. findando o prazo dêste
concurso em 23 de Março de 1928.
, Os caud rdutos deV01'110 upreseutar
na secretaria
da
Escola, até as quinze horas do citado dia 23 de Março
de 1928, os seus requerimentos.
N os termos do artigo ~5.o e seus parágrafos
as provas do concurso constarão do sf'gninte:
Execução de trabalhos
de aplicação, duas llções orais
e defesa de uma dissertação
sôbro um assunto escolhido
livremente
pelo candidato entre as questões mais importantes da matéria
da 3.~ cadeira (Princípios gerais de
organização
dos exércitos;
legislação
militar
portuguesa. Noções de direito internacional.
Educação militar).
A prova dos trabalhos
práticos será eliminatória.
Na execução desta prova os candidatos tirarão à sorte,
na própria ocasião, os pontos relativos à matéria da cadeira mencionada,
devendo acto contínuo elaborar um
relatório
acerca desses trabalhos,
o qual lerão em seguida perante o júri.
Finda a leitura do relatório poderão os candidatos ser
interrogados
acêrcn dêle por dois ou mais membros do
júri, não devendo todo o interrogatório
durar mais de
uma hora.
As provas orais constarão
de duas lições, de uma
hora cada uma, expostas pelo candidato, versando sobre
pontos tirados à sorte com antecedência
de q uarentn e
oito horas, sobre a matéria da cadeira acima. meneionada, devendo seguir-ae
a cada lição a argumentação
feita por dois membros do júri para esse fim nomeados,
cada um dos quais poderá interrogar até meia hora.
Na defesa da dissertação,
qUI' será impressa e entregue na secretaria da Escola até trinta dias antes do designado para as primeiras provas elo concurso, em nó-
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mero de exemplares
igual ao dos membros
do júri e
mais sr-is, a urgumentnção
devo ser feita por dois membros do mesmo júri, prõviuuieute
dosiguados para êsse
fim, cada um dos quais poderú interrogar
até uma hora,
O ponto para as provas prúticas será um só [Horn os
candidatos
que dorom esta pronl DOS mesmos dias.
Os pontos estarão
patentes na socrotaria da Escola
aos candidatos
admitidos
nos vinte dias nntoriores ao
que fôr ot'signado para a primeira prova.
Os candidatos
que não t'utrl'garllm
a dissertação
nos
prazos marcados serão excluídos do coucurso.
g) D(lcl!lra-~e que em conformidade
c?m o disposto no
artigo 24.0 do regulamento
para o provimento dos lugares do magistério
da E~cola Militar, aprovado pOl' decroto de 1:3 de Junho do corrente ano, se faz público
que, por deliberação
do júri, fica aberto COW'Ul'HOpor
provas públicas para o provimento
de um lugur vugo
de prufflssor adjunto do grupo constituído polns ~J.n, 10.a
e 11." c·tdeiras, entre os candidatos, ao provimento desta
vaga, já admitidos, findando o prazo dõste concurso em"

23 do Marco do 1028.
Os enndidntos
deverão apresentar
na secretaria da
Escola,
até as 15 horas do citado dia 23 de Março, os
seus roquerirnentos.
Nos termos elo artigo 26,0 e seus parágrafos as provas do concurso consistirão no segu iate:
Execução
de trabalhos
de aplicação.
de duas lições
mais, sôbre assuntos
das matérias da 9.a cadoira : Noções g0l'aiR de pstatística, mercados, escriturnção
militar
~ contabilidadr
pública; 10," cadoira : Serviços do administração militar, e 11. a cadoira : 'I'ecnologia administrativa 1ll iIitur.
A prova dos trabalhos práticos será eliminatória.
Na eX0cução desta prova os candidatos tirnrão à sorte,
na própria ocasião, os pontos relativos
à matéria das
cadoir..s acima mencionadas.
dovoudo acto contíuro elaborar UIll rolatório acõrca dê~St s trabalhos,
o quul lerão
em s!'~uida perante o júri. Finda a leitura do relatório
poderão os candidatos S0r iutorrogudos
acêrca dêle por
dois ou mais membros do júri, não devendo todo o interrogatório .durar mais dI' uma hora.
As provas orais constnrão de duas lições, de uma hora
cada, expostas pelo cuudidato, n'rsaudo
sôbre pontos
tirados à sorte com llutecl·dêucia de quarenta e oito ho-
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ras, sobre as matérias das cadeiras acima mencionadas,
devendo seguir-se a cada lição a argumentação feita por
dois membros do júri para êsse fim nomeados, cada um
dos quais poderá interrogar até meia hora.
• O ponto para as provas práticas será um só para os
candidatos que derem esta prova nos mesmos dias.
Os pontos estarão patentes na secretaria da Escola aos
candidatos admitidos nos vinte dias anteriores ao que
fõr designado para a primeira prova.
h) Declara-se que nos termos do artigo 13.0 do decreto n. o 12:704, de 25 de Outubro de 192ô, com as recti- .
ficações do decreto n.? 13:657, de 23 de Maio de 1927
(Ordem do Exército n." 6, L" série, de 15 do Junho de
1927), e para efeitos dos respectivos provimentos, se faz
público que pelo conselho de instrução da Escola Militar
foram declarados vagos os seguintes lugares de professores adj untos:
Um de professor adjunto do grupo constituído pelas:
6. a cadeira - Aplicações de- balística ao tiro. Meteorologia. Acústica.
7." cadeira - Material de artilharia. Viaturas. Tracção.
Um de professor adjunto da 12." cadeira-Tática
geral. Idea geral do funcionamento dos diversos serviços
em CAmpanha.
Um de professor adjunto do grupo constitutdo pelas:
13." cadeira - Tática e serviços de engenharia.
18.· cadeira - Fortificação.
Um de professor adjunto da 15." cadeira-Tática
de
cavalaria.
Um de professor adjunto do grupo constituído pelas:
20.a cadeira - Aços e ligas metálicas, 'I'ecnologia mecânic~,- industrial e profissional.
21." cadeira - Indústrias químicas, explosivos e gases
de guerra.
Um de professor adi unto do grupo constituído pelas:
22." cadeira-Resistência
de materiais. Betom armado.
Estabilidade de construções.
27." cadeira - Pontes. Túneis. Trabalhos marítimos e
fluviais. Portos.
Um de professor adjunto constituído pelas:
23. a cadeira - Materiais e processos ele construção.
Construções civis e industriais. Arquitectura.

•
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28. a cadeira - Estradas e caminhos de ferro.
Os candidatos aos referidos lugares devem satisfazer
às condições prescritas no artigo 2.° e seu § único do
regulamelJto para o provimento dos lugares do magistério da Escola Militar, aprovado por decreto n." 13:764,
de 13 de Junho de 1927 (Ordem do Exército n.? 7,
1. série, de 30 de Junho de 1927).
Os candidatos devem apresentar na secretaria desta
Escola, até as quinze horas do dia 18 de Fevereiro de
1928, as suas declarações feitas em papel selado e dirigidas ao comandante da Escola, instruídas com os documentos a que se refere o artigo 3.° e seu § único do
citado regulamento.
3

i) Nos termos do artigo 3.', §2.0, do regulamento
da Biblioteca do Ministério da Guerra, declara-se que
a estação e oficiais abaixo mencionados ofereceram à.
mesma Biblioteca as publicações que se indicam a seguir:
Biblioteca Nacional de Lisboa:
~!.fonumentos sacros de Lisboa em 1833 -- L. Gonzaga Pereira - Lisboa, 1926-(1 vol.).
Catálogo dos manuscritos da B. N. L. - (1 vol.).
Gazeta de Lisboa- Anos diversos - (.35 vol.).
Tenente-coronel
Gião :

médico Manuel Rosado Fernandes

Leqielação portuguesa,
(2 vol.).

1808-1820 -

Lisboa-

General de reserva Vitoriano José César:
Apologia do P.· António Vieira - M. lnáciaLisboa, 1727 -(1 vol.).
Teatro da eloqüência - F. P. de Sá e MeloLisboa, 1764-(1 vol.),
Relação métrica-FI'.
Simão de S.la CatarinaLisboa, 1729 - (1 vol.).
Recuei! de lettre, proelamations et dieeours - S.
A. Charles Jean -S. 1. n. d. - (1 vol.),

2.' Série
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linislem da Guerra - 3 a Direcção Gml- 8 .1I1l~parltçiG

a) Dcclurn-sc,
para os efeitos da detormlnação
do
6.° da Urdem do Ea-ército n.? 2, 1.& sério, do 1924t
que o coronel do corpo do estado maior João de Almeida
foi aprovn.lo cm 7 do corrente mês nus provas C"'lJC'ciais
de aptidão para o põsto imediato.
D.O

b) Dr clara-se que a colocação na Et>cola Central de
Oficiai« do coronel, suprunumorúrio
do corpo do estudo
maior Eduardo Augusto
Murques, constante da Ordem
do H;jh(·ito n.? 13, 2.11 série, do corrente ano, 6 como
comandautc

interino

e não como director

íntcriuo.

c) Declara-se
quo o coronel do corpo do
António Maria de FC<'ÍtuH Soares, chefe. da
ção d.l 4." Direcção Gor-al dêste Ministério,
tas funcões com as do director do Instituto
dos Pupilos do Exército desde 25 de Março
ano.

estado maior
4.a Ropuntíacumula
Prof sional
do core ute

d) Dcclura-se que os oficiais do corpo do estado maior,
abaixo .lr-signados, que pela presente Ordem do Exército
deram ingresso no mesmo corpo, ficam agrupados
pela
ordem q 110 respectivamente
lhes vai indicada,
imodíata'monto à c"querda
do major .íoão da Conceição Tomás
Rodriaucs :
Luís Pinto Leio.
Amóuio

José Adriano

Rodrigues,

Obit.uárlo

1924
Setembro

2G-Alferes
capelão miliciano
do Nascimento.

de reserva

José Maria

1927
Ago. to 15 -

Major médico miliciano António Maria Teixeira
Guerra.
Dezembro 7 -Ma.L0t', na situação de reserval Adclino A ugusto de
Sousa Ripa-lo
8-Tencllte
do regilllPnto do infantaria n," 1 Agostinho Correia de Azevedo Júulor,
»
lO-Capitão,
na situa~'ào de reserva, JO:l~ Maria Mendes.
»
18 - Capitão,
na situação de reserva, Guilherme de
Sonsa Mota.

•

2.' Série
»

»
»
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21-Coronel
do quadro ausi liar dos serviços de artilharia Francisco Ferreira.
25 - Coronel, reformado, Arrulcar Satúrio Pires.
26 - Tenente do quadro auxiliar
dos serviços de artilharia João Pinto.

Rect;i ti caç.ões
Na Ordem do Exército n.? 17, 2." série, do corrente ano, p.845,
1. 31, onde se lê: ,,55 metros", deve Iêr-se : ,,552 metros» j p. 851,
1. 28, oud e se lê: "AUguSIO», deve ler-se: "Auto»; p. 8Li7, 1.38
e 3U, onde se lê: "do mesmo auo», eleve Iêr-se : «de 1926" j p. 871,
1. 36, onde se lê : "46j2:7:::?,, deve l r-se : «42/2:723".
ê

Abílio Augusto Valdês de Passos e Sousa.
Está conforme.

o Ajudante

General,

•

•

