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A.

Abatidos ao efectivo do exército:
-

nos termos do artigo 175. do Código de Justiça Militar1I0S termos do decreto n.O16:209 de 10 de Dezembro do
rente ano - 6!J0.
pelo pedir - 550.
_.
por deserção -121, 127, 206, 260, 316, 485, 524,681.

~.

0

_

('01'-

Acórdãos:

-

do :Supremo Tribunal

Adidos:

ele Justiça-150,

275,333,432,

5EO.

110S termos do decreto n.v 12:162, de 21 (le Agosto de 192610, 71, 118, 266, 415, 451, 572, 616, 617, 619, G07.
nos termos rio decreto n.v 15:422 de 26 de Abril do eorrentu
ano-209.
para desempenhar serviço no Ministério do Interior-lO,
32, 37, 74, 117, ]22, 131, ]84, 266, 318, 322,413,415,419,449,
526, 571, 572, 616, 6l9,
685.
para desempenhar serviço lJO Ministúrlo do Comércio-413.
para desempenhar serviço no Ministério das Colónias - 2\),
69.117,122,
1l:l4,202, 207, 212, 263, 266, 316, 3lH, 4.19, 451, 4c3,
484, 527, 572, 61\), 622, G8\).
para c1esempeuhar ser-viço no lIIinistério da ~fminha - 6135.
para desempenhar serviço 110 Miuistór io da Ins trução -10,
32, 662.
para llesernpcllhar scrv ico no Ministério das Finanças-32,
413, 485, 526.
'
-_para
desempenhar serviço no Ministério da Agricultura4t3o, !)21.
'
-

mm,
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por lhes ter sido concedida licença ilimitada -10, 71,117,
131, 448, 4t9, 484, 485, 524, 572, GOB.
G16,619, 622. G85,G:)9.
Agência militar, }J<Jssoal-87. .
Ajudantes de campo:
-exoneração- 220.
-nomeaçílo-220, 327.
Alterações:
-de nomes- 49, 8D, 144,102, 231, 5]2, 584.
Alunos do Colégio Militar premiados
no ano lectivo
do 1927-1928 -461.
Anulação de decretos - 67,115,11(:),120,127,181,266,318,
31[),320, 321, 3~5,412, 413,415, 416. 118,483,501,549,553,57~,
60;"),618, 6:33,655, 680.
Apuramento
final dos alunos da Escola Militar que
concluCram os diferentes
cursos-598.
Arquivo Histórico Militar, pe,soal- U2.
Arseníll do Exérc!to, pessoal- 87, 112,27.1.
Asilo de Inválidos Militares da Princesa
D. Maria Senedita:
-'pessoal-IR, 274, 33l.
-praças admitidas -13, 135, 325, 154,501, 55-1,575.
Aspirantes
a oficial, promoção:
-de alunos da Escola Militar-37, 700.
-de sargentos ajudantes e primeiros sargentos - 214..
Assiduidade
de serviço no ultramar,
concessãodesta medalha,342.
Autorização
para aceitar
e usar oond"coracões
e
Insfgnlas - 342,516,540,563,587,645,647,64 , 718, 71:'>.
Avis:
-concessão desta medalha- 50, 96, 161, 242, 243, 295, 2W,
4.60,!H5,58\),597.
-Conselho da Onlem-36, 116, 121, 161, :?12,2·13.
B

Baixa do serviço mllltar-32,
132,120,686.
Bons serviços:
-ouro- 75, 3l9, 623, 663, 682.
-prata-33, 37,70,119,185,264,319,525,550.
-cobre-33, iI4,75, 76, 123,261,320,416,621.
Brigadas
de cavalaria, pessoal:
-1." brigarla-558.
-2.' brigada - 228,273, 459, 53~.

c
Campeonato
--

do cavalo

de guorra:

classiflcnçã o obtida pelos oficiais lia prova r('aliz~tla-117.

Carreiras
de tiro, pessoal-II,
223, 224,225, 2:!6,330, ;')31.
Casas de reclusão, pessoal:
-da L" reg-iãomilitar-6:n, 703.
-da 2." região militar-505, 63:!.
-do Govõmo Militar de Lisboa-426, 455.
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Classificação

final dos alunos da Escola Militar que
cursos -'598.
Cofre de previdência dos oficiais do exército metropolitano:
conc lutr-am os diferentes

---

balancete
pessoal-

- 25, 196, 443, 569.
87.

Cofre de previdência
--

balancete

-

dos sargentos

de terra

e mar:

444.

Colégio Militar:
-----

alunos premiados no ano lectivo de 1927-1028--161.
assistentes de estudos - 702.
exoneração do professores -14!}.
pessoal-18,
43, 191, 273, 331, 550.
Comando Militar de Elvas - 220.

Comissão de assistência'
possoal

c-,

aos militares

tuberoulosos,

431.

Comissão superior
Comissões:
--

de fortificações-137.

para tratar das homenagens a prestar à rueurória .lo , militares mortos durante o movimento revolucionário
tio Fcvcreiro
de 1017- 77.
--o para proceder 11escolha dos livros a adoptar nas escolas rcgunentab - 213.
-para estudar os diferentes diplomas org'inil'os elo exército,
e promover as altcraçõo- que julgar couveuieute 110 suurido dI'
o tornar mais eficiente - 216.
para propor a reorganização
dos serviços gcográflcos cartográficos e cadastrais - 269.
para proceder ao c. ame das viaturas automóveis exis teut«
no Parquc Automóvel Militur e verificar fluais as quo IllL'l't'<':"IH
ser repnradn« - 325,
, para proceder 11 Iiquidnção
tia Escola de Oficiais Mil ivianos-326.
-para proceder
à liquidação
do Parque
Automóvel )liJitar-J23.
-para proceder à liquidação
do Arsenal do Ex~rdto - 421.
'>: para proceder à liquidação dos serviços gráfico, do cxérclto-424.
-para estudar o estabelecimento
de um aeroporto IlO~ Açôre-,
bem corno da uavegaçâo aérea para as colónias - 452.
-para examinar todas as viaturas automóveis que nfio estão
distribu'idas com o fim de propor O dest ino a dnr-lhes, venda ou
consêrto - 133.
-para ('labor;> r UIIl regulamento de j ransportos mili ta rl's-IiO!:?
-para preceder à revisão dos regulamentos de rcmoutn c de
campeonato do cavalo de guerra - 527.
-para rever o modificar o serviço de correspoudênria
e expudieut. ,I" todas :15 ropartiçõe-, unidade, e c,tabcll',·irnr!lto~
nril1~a:e~, com o duplo objectivo dp o simpliflcar c C!" l'f~hlZl1' ao
mmuuo a de -pesa que afecta a F'nzeuda
Nacional - 55,).
-para representa» o exército portu:!'lês na ccrimónin ,1" iunu;rul'ação do monumento
aos mortoportugu('s 'S ria (; randc
Uuerra em La Couturc c fe~tas de COITIPlllOraç:lOtia dat:l do arrnistÍ<:io - :> 7ii,
-para cxami uar o tractor ,'tock, t' po Lagarto, e estudar a conveniência da sua aqui"içilo para o L'xército - ,')I.i.
Cl
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para organizar
convenientemente
o programa das solenidades para comemorar o 10. aniversário da data inesquecível de
11 de Novembro, que pôs têrmo à Grande Guerra - 576.
-para estudar as condições de compra da fábrica de Vale de
",Iilhariço da Sociedade Africana de Pólvoras - 626.
-para rever o formulário de medicamentos para uso do serviço de saúde militar - 626.
-para elaborar um projecto de regulamento para a organização da Escola Militar, nos termos das bases constantes do decreto n.s 16:141, de 8 de Novembro do corrente ano - 629.
-para proceder aos trabalho, de preparação histórica do Corpo
Expedicionário
Português - 630.
-para execução do disposto no artigo 35.0 do decreto n.· 16:002,
de 4 de Outubro do corrente ano - 699.
Comissões dissolvidas - 267, 268, 269, 527, 624, 627,630.
0

Comissões

----

técnicas:

de aeronáutica - 5a3.
de automobilismo - 534.
de cavalaria-429.

Companhias de reformados, pessoal-18,
274, 510.
Comportamento exemplar, concessão desta medalha - 53,
09, 162, 2!5 a 252, 299 a 305, 345, 470, 516, 540, 566, 646, 720.

Concursos:
--

para professores

Condecorações

da Escola Militar -174,

195, 477, 568.

estrangeiras:

---

Cruz Militar Belga -710.
Cruz Vermelha Alemã-MO,
6-18.
-G rã-cruz de S. Gregório Magno - 516.
-Medalha da instrução pública de França -718.
_Mérito Militar de Espanha-58i,
G.15,64H. 718.
-Ordem da Coroa da Bél!riea-342,
563, 647.
Ordem de Leopoldo da Bélgica - 563.
Conselhos das Or-dens, pessoal:
-Avis-36,
116, 121.
__

o

Conselho de Recursos:
----

éditos-61,
111, li7, 310, 3:)8, 47n.
pessoal-el,
2m, 263, M1, GtO, 694.
recursos-3,
11, 12, 31, 36, 71,74,107.116,118,121,127.179,
182, 1()9, 202, 206, 200, 212, 318, 322, 412, 413,41<1, 415, 41~, M7,
LJAO, 527, 653, 657, 663, 67U, 681, 6tl4, 686, 687, 689, 690, G08.
Conselho Superior de Promoções, pessoal81,261.
Conselho Tutelar do Exército de Terra o Mar, pessoal43, 534.
Coudelaria militar de Alter, pessoal42.

Cristo:
---

autorização para usar a palma dourarJa-243.
concessão desta medalha-52,
96, Hi1, 242, 243, 29:),515,
588, 59G, 718, 710.

Cruz de Guerra:
----

1." cl asse -110.
2." classc-603,
4.· classe-124.

Cruz Vermelha
--

613.

Portuguesa:

concessão desta medalha-e--Líl,
560, 600, 667, 708.
-pessoal equiparado -698.

87, 143, 230, 274, 431, 432,
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Decretos:
--

graduando no pôsto de tenente o alferes graduado de aeronáutica militar Manuel Gouveia-1--o abatendo ao efectivo do exército por se achar incurso no artIgO 175.° do Código de Justiça Militar o capitão na situação
de reserva Laurino Vieira - 2.
rejeitando
o recurso interposto
perante o Conselho de Recursos pelo tenente de cavalaria José Maria da Costa - 3.
--o demitindo de oficial do exército o alferes, reformado, Anton.mo de Brito por ter completado o tempo de ausência necessáno para constituir deserção - O.
-negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo general, na situação de reserva, Adriano
Abílio de :Sá -11.
-negando provimento ao recurso apresentado
perante o Con-'
selho de Recursos pelo coronel, na situação de reserva, Jaime
Augusto Vieira da Rocha -11.
-negando provimento
ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo coronel, na situação de reserva, F'rancisco Gonçalves-12.
dando ingresso no corpo de estado maior ao major de artiIbari1l, com o curso do estado maior, Alberto Xavier de França
Dória-12.
concedendo o subsídio mensal de 66 a várias viúvas e órfãos
de oficiais - 27.
rejeitando o recurso interposto
perante o Conselho de ReCursos pelo tenente de infantaria Rogério Augusto - 31.
'
condecorando
com a medalha militar de prata da classe de
yalor militar, com palma, o segundo sargento
do regimento de
lllfantaria n.v 8 Aluísio Pereira Ramos - 33.
condecorando
com a medalha militar de prata da classe de
bons servieos o tenente-coronel
de cavalaria
Manuel da Costa
Latino-33.
eondccorando
com a medalha militar de cobre da classe de
bons serviços, com palma, várias pra<,'as - 33.
condecorando com a medalha militar de cobre da classe de
bons serviços dois soldados do batalhão
n,? 4 da guarda
nacional republicana - 34.
negando provimento
aos recursos apresentados
por vários
oficiais perante o Conselho de Recursos -- 36.
nomeando vogal do Conselho da Ordem Militar de Avis o
general Amílcar de Castro Abreu c Mota - 36.
-condecorando com a medalha militar de prata da classe de
bons servi90s, com palma, o capitão de aeronáutica
José Pedro
Pinheiro CorrcÍ:l37.
concedendo o subsídio mensal de 6~ a D. Vicência Serafim
Lourenço Bettencourt, viúva do alferes, reformado, Manuel José
de Bettencollrt - 65.
.
promovendo a alferes, continuando na situação de reformado,
o soldado, reformado, da guarda fiscal José do Rêgo :\lo11teiro66.
-demitindo do serviço do exército o major miliciano de artilhana Luís Carlos de Faria Leal e o tenente miliciano de cavalaria João Pereira de Carvalho - 66.
__

o
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concedendo o subsídio mensal de 6~ a duas órfãs do oflcial-67.
anulando a parte do decrcto dc 10 dc Julho de 1!127 que separou do serviço do exército o major de cavalaria 'I'eodoríco dos
:::lantos-68.
condecorando com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços O major de infantaria João Augusto de Fontes Pereira de Melo - 71).
dando provimento ao recurso interposto perante o Conselho
de Recursos pelo alferes miliciano ele cavalaria Carlos de Brissac Neves Ferreira
que se refere 11contagem da escola do rccrutas do ano do 1!)15 e negado provimento à parto elo recurso
em quo pede a sua promoção a tonento o capitão -70.
rejeitnndo o recurso interposto
perante o Conselho de Recursos pelo major, na situação de reserva, Manuel Fernandes
Mamede - 71.
rejoitando o recurso interposto
perante o Conselho de Recursos pelo alferes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
António Augusto da Silva -71.
negando provimento ao recurso interposto
perante o Conselho dc Recursos pelo tenente de artilharia,
actualmente capitão, Carlos Marques Magalhães -71.
condecorando com a medalha militar do ouro da classe de
bons serviços o major de aeronáutica João Luís de l\Ioura-75.
condecorando com a medalha militar de ouro da classe do
bons serviços o major de aeronáutica
'I'oóíllo José Ribeiro da
Fonseca - 75.
condecorando
com a medalha militar do cobre da classe de
bons serviços o segundo sargento do regimento
do cavalaria
n.? 4 Amadeu ~Iarqucs ele Carvalho -75.
condecorando
com a medalha militar do cobre da classe ele
bons serviços o segundo sargento do regimento
de infantaria
n,? 10 Francisco António -76.
condecorando com a medalha militar de cobre da classe de
bons serviços três sargentos e um soldado - 76.
concedendo o subsídio mensal ele 6-)) a D. Jouquina dos Santos, viúva do major, reformado, Vitorino dos Santos -113.
concedendo o subsídio mensal de 6~ a D. Maria Guiomar de
Noronha de Costa Leal e a D. :Maria Carolina Mourato Rato,
viúvas de oficiais - 113.
colocando no quadro dos oficiais da arma do aeronáutica o
major ele infantaria,
observador
aeronáutico,
Jorge do Castilho-Ui.
condecorando
com n Cruz de Guerra de 1.· classo o ostandarto (la Liga dos Combatentes da Grande Guerra -115.
anulando a parte do decreto de 14 de Julho (10 ano lindo que
separou do serviço elo exército o tenente de infantaria JOb0 Pcreira Rebêlo - 115.
p roven.lo definitivarnentt
nos cargos 110. professores orilinários de diferentes cadeiras da Escola l\lilitar vários oficiais115.
•
negando provimento ao recurso interposto perante o Cousolho de Recursos pelo primeiro sargento José Maria Videira11G.
exoneraudo de vogal do Conselho da Ordem Militar de Avis
o general Adriano Abílio de Sá -116.
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negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão de cavala ria na situação de separado do serviço, -Iosó Agostiuho Fernandes Costa -118.
-e:wneranno de auditor do 1.° tribunal militar territorial
de
Lisboa o bacharel Camilo Maria Sá Pinto ele Abreu Soto-Maior
e Ilomeando para o substituir o bacharel Alfredo 'I'eles de Sampaio Rio -118.
-_
condecorando com a medalha militar ele prata da classe de
bons serviços, com palma, o major de artilharia
Eduardo
da
Costa Ferreira - 119.
-anulando a parte do decreto de 14 de Julho do ano findo que
separou do serviço cio exército o tenente do quadro auxiliar dos
servIços de artilharia
Manuel Joaquim de Freitas -lID.
-cou(1ecorando com a Cruz de Guerra de 1." classe o tenente
do secretariado militar João Autúuio Ro.lrignoa -119.
-anulando o decreto de 22 de Janeiro do ano findo que conced?ll o aumento de 10 por cento sôbrc o sôldo ao tenente do serVIÇO de administração
iuil itar Alberto Pedro Mendes dos Santos Fonseca -120.
--.
rejeitando os recursos interpostos perante o Conselho d.e TIocursos pelo major (10 corpo rio estado maior António Daniel de
Matos e pelo capitão do serviço de administração
militar Augusto Alves RoclriO"ues -121.
--o alJatendo ao ef~tivo do exército o capitão de infantaria Jt'1lIo César do Almeida por ter completado o tempo de ausêneí a
necessário para constituir deserção-c- 121.
-.-- nomeando vogal do Conselho da Ordem Mili tal' de Avis o
coronel de artilharia
Adriano da Costa ~lacedo - 121.
condecorando três aarzentos com a medalha militar fie eobre da classe de bons tier~i~'os -12~.
cQndocorando com a medalha mili tar de eobre ela classe de
bons serviços o sezrundo sarrrcnto do regimento de cavalur ia
n.« 5 ~a!vallor de Sousa índi;" -124.
condecorando
tom a Cruz de Guerra de 4.' classe o capitão
médico miliciano Carlos Augusto Leão da Silva -124.
ahateudo ao efcct.iv o do exército o tenente de artilharia Adão
~nàc,i~ Carrapato50
}1or ter completado o tempo de ausência
llegl tlma para ser considerado rle.sertor -127.
-anulada a parto do decreto 'ue 22 do Agosto de 1()2G que
passou à situação de reserva o co rouel de infantaria
José Vicento de Preitati -127.
deneganilo provimento ao recurso interposto perante o Consel.ho .de Recursos pelo major de engenharia
Jorge Arsénio de
011\011'3 )!orpira
-127.
-negando provimcntn ao recurso interposto
perante o Conselho ,rle Recurso.'i pelo aspirante a oflcial do secretariado militar
Joso Coelho de Moura -170.
-anu!an,lo o decreto de 3 de :\1ar1'0 do corrente ano que I1rgOIl provimento
ao recurso intnrpovto perante o Consol ho .le
Recursos pelo chefe de música, reformado no pôsto de alferes,
)lanllcl Tavare~-181.
-_
negando provilllellto ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo chefe (lc Illúsica, reformado uo pôsto de alfere>, !\lanuel Tavares -18~.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de ReCursos pelo alferes de infantaria
João Pedro -182.
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rejeitando o recurso interposto
perante o Conselho de Recursos pelo primeiro sargento ferrador Ernesto Augusto Teixeira-182.
-abatendo ao efectivo do exército o tenente de artilharia. António Lopes de Araújo por ter completado o tempo de ausência
ilegítima necessário para constituir deserção - 182.
-confirmando no lugar de professor do 5.° grupo de disciplinas do Colégio Militar o tpneute-coronel
de cavalaria
Carlos
dos Santos Natividade -182.
-reconduzindo no lugar de juiz relator, por seis anos, no Supremo Tribunal Militar, o bacharel Bernardo Botelho da Costa182.
-condecorando com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços o coronel de infantaria Bemvindo do Carmo Leal
Guimarães - 185.
-dando fundamento legal ao recurso interposto
perante
o
Conselho de Recursos pelo alferes de infantaria João Alexandre
Caeiro Carrasco - 19~.
-concedendo o subsídio mensal de 6~ a D. Ana Rita da Soledado Pontes, viúva do alferes, reformado, António Correia Pontes - 201.
-negando provimento aos recursos interpostos peránte o Conselho de Recursos pelo coronel de infantaria José Cândido de
Assis e Almeida Matos e pelo major do corpo do estado maior
César Augusto Mano - 202.
-rejeitando
provimento
aos recursos interpostos
perante
o
Conselho de Recursos por vários alferes - 202.
-rejeitando
o recurso interposto
perante o Conselho de Recursos pelo primeiro sargento de infantaria Gaspar José Rodrigues-202.
-rejeitando os recursos interpostos perante o Conselho de Recursos pelo major de engenharia Ventura Malheiro Reimão e
pe lo tl'lH'nte de infantaria
Américo Adelino dos Santos Doutel-202.
-condecorando com a medalha militar de cobre da classe de
bons serviços, com palma, o primeiro sargento do regimento de
artilharia
ligeira n.? 3 Joaquim Antunes Guerra - ~03.
-nomeando ajudante general do exército o general Miguel
Baptista da Silva Cruz - 203.
-nomeando definitivamente
professores 1107.° e 8.° grupos de
disciplinas
do Colégio Militar o major de artilharia
Eduardo
Rodrigues Areosa Feio e o capitão da mesma arma Angelo Ferreira-205.
-dando provimento ao recurso interposto
perante o Conselho
de Recursos pelo tenente de infantaria Manuel José do Livramento Viegas - 205.
__
negando provimento aos recursos interpostos perante o Conselho de Recursos pelos capitães de infantaria João Augusto do
Rêgo Bayam e Rodrigo Faustino - 206.
-abatendo ao efectivo do exército por ter completado o tempo
de ausência ilegítima para ser considerado desertor o major do
serviço de administração
militar José Cardoso da Silva - 206.
-separando do serviço cio exército, nos termos cio artigo 158.°
do regulamento
de disciplina
militar, o tenente de infantaria, adido ao quadro, Ernesto Júlio da Graça Gonçalves206.

2.- Série

ÍNDICE

11

-_

provendo definitivamente
no cargo de professor da 8." cadeira da Escola Militar o capitão de infantaria Jorge Henrique Nunes da Silva-207.
-_
provendo definitivamente
nos cargos de professores de diferentes cadeiras da Escola Militar vários oficiais _ 208.
-scparando do serviço do exército, nos termos do artigo 149.0
d~ ~e15'ulamento de disciplina
militar, o capitão farmacêutico
miliCiano DominO"os Correia Arouca Júnior208.
-_
nomeando vogal do Conselho de Recursos o general Roberto
da Cunha Baptista -209.
-_
nomeando comandante da 3." região militar o general Felisberto Alves Pedrosa - 209.
-_
extinguindo o recurso interposto perante o Conselho de ReCursos pelo t(,nente-eoronel do corpo do estado maior Joaquim
Eduardo Martins da Costa Soares - 209.
-_
demitindo do serviço do exército, nos termos do artigo
158:0 do re~ulamento de disciplina militar, o alferes miliciano
~e Infantaria Francisco de Oliveira Barbas e, pelo pedlr, o alferes Rodrigo Marim Chaves - 211.
separando do serviço do exército, nos termos do artigo 158.0
do ~regulamento
de disciplina ,militar,
o capit ão de infantaria
-Ioão José Dias, e o alferes Alvaro Jorge
dos Reis Morais211.

-

,

dando provimento ao recurso interposto
perante o Conselho
de Recursos pelo tenente de cavalaria Júlio Domingues Borges
Gaspar-212.
rejeitando o recurso interposto
perante o Conselho de Recursos pelo alferes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
Augusto Mendes Ribeiro - 212.
rejeitando o recnrso interposto
perante o Conselho de ReCursos pelo tenente miliciano do serviço de 'administração
militar Henrique Carlos de Moura _ 212.
promovendo a general para a 1.- região militar o coronel
de Infantaria João Carlos Craveiro Lopes - 212.
exonerando do cargo de governador militar de Lisboa, pelo
pedir, o general Luís Manuel Acostlnho Domingues e promovendo a general para o mesmo govêrno o coronel Domingos
Augusto Alves da Costa Olivei ra - 212.
exonerando
ele vogal do Supremo Tribunal Militar o general José Ped ro de Lemos - 213.
-_
C'ollcedenuo o subsidio mensal de 6$ a várias viúvas e órfãs
de oficiais - 259.
-_
concedendo o subsídio mensal de 6$ a várias viúvas e órfãos
de oficiais - 260.
-_
abatendo ao efectivo do exército por ter completado o tempo
de ausência ileg-ítirna necessário para constituir
deserção o tenente do quadro auxiliar dos serviços de engenharia Boaventura Marques Leitão - 260.
demitindo do serviço do exército, nos termos do artigo 10.0
do decreto n,v 13:137, de 15 de Fevereiro
de 1\:127, os capitães
de infantaria
Alfredo .~ntÓllio Chaves e Júlio César de AImeida-260.
nomeando vogais do Supremo Tribunal Militar os generais
Alfredo Mendes de MaO'alhães Ramalho e José Ernesto de Sampaio-261.
e
-_
exonerando de vogais do Conselho Superior de Promoções os
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irenerais Artur Aníba~ Botelho e Ricardo Júlio Ivens Ferraz261.
__
anulando a parte do decreto de 10 de Março de 1928 que passou à situação de adido » major de infantaria,
com o curso do
estado maior, Agostinho Barreto
Rodrigues
de Oliveira:!62.
__
exonerando de vogal do Conselho de Recursos, o general
José Mendes Ribeiro Norton de Matos e nomeando vogal do
mesmo Conselho o geueral, na situaçâo do reserva, José Pedro
de Lemos - 263.
__
condecorando
com a medalha militar
de prata da classe d('
bons serviços o tenente do infantaria
Alfredo Ribeiro Gomes
de Barros - 261.
__
condecorando com a medalha militar de cobre da classe de
bons serviços o primeiro sargento artífice serralheiro-espingardeiro Américo Inácio ela Rocha - 2ô!.
__
condecorando com fi medalha militar de cobre da classe de
hons serviços o soldado do batalhão n.v 2 da guarda nacional republicana
Francisco Garrotes Panla Carrapato - 2ô!.
__
provendo definitivamente
no cargo de professor f\,ljunto da
Escola Militar o capitão dc engenharia Flávio Josó Alvares dos
Santos - 266.
__
anulando o decreto de n de Junho de 1927 que passou ao
quadro da arma o capitão de engenharia António Maria Neves
de Carvalho - 206.
__
concedendo o subsídio mensal de 6$ a D. Maria do Patrocínio Perpétua
da Cruz, viúva do tenente-coronel
reformado
João Carlos da Cruz - 313.
__
abatendo ao efectivo do exército o tenente miliciano do quad 1'0
especial .;je infantaria
Ernesto Horácio Ribeiro de Almeida,
por ter completado o tempo de ausência ilegítima
necessário
para constituir deserção - 316.
__
demitindo elo serviço do exército o alferes miliciano de reserva de infantaria,
nos termos do artigo 158.° do regulamento
de tlisciplina militar - 31ô.
__
demitindo do serviço do exército o alferes miliciano de inr'autariu António Fornaudes l\Iartin" nos termos do artigo 1.°
da lei n.? 1:244-, de 23 de Março de 1\:122-316.
___ anulando a parte do decreto de 30 de Setembro de 1!J2ô que
passou 11situação
de reforma o capitão de infantaria João Alves
Ferreira - 318.
__
dando provimento ao recurso interposto perante o Conselho
de Recursos pelo aspirante a oficial do serviço de adrc inistração
militar Luís Fraqcisco Baptista - 318.
__
anulando a parte [\0 decreto de 14 de Jull.o de 1927 que deu
haixa do serviço militar ao primeiro sargento do regimento de
infantaria n.? 8 Avelino Teixeira - 319.
__
anul an.l o a parte do decreto de 26 ele ~ ovcmbro 00 J !J27 que
deu baixa do serviço militar ao segundo sargento do regimento
de infantaria 11.° 1!J "\ntónio Cardoso - 31!J.
__
condecorando
com a medalha militar de ouro da classe de
hons servi-os o tenente da aeronáutica
António Dias Leite 310.
•
__
condecorando
com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços os capitães de infantaria José Maria Nepomuceno
Mimoso c Guilherme Carlos Oom - 319.
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condecorando três sargentos com a medalha militar de cobre
da classe de bons servicos - 320.
-anulando a parte dó decreto de 11 de Fevereiro do corrente
ano que passou à situação de adidas as dactilógrafas
de 1." classe
Gr:weJina Gomes e de 2." classe Matilde Nazaré Casimiro-320.
-anulan.ln a parte do decreto de 14 de Julho de 1927 que separou do serviço do exército o tenente de infantaria António
Lourenço Guedes - 320.
-anulando o decreto de 8 de Janeiro de 1027 que demitiu do
s~rviço do exército o capi tão do serviço de administração
militar A bel Augusto Lopes de Almeida - 32l.
-dando provimento ao recurso interposto perante o Conselho
ele Rccursos pelo aspirante
a oficial de infantaria
Francisco
Marcos Lopes Leitão - 322.
-rejeitando os recursos interpostos perante o Conselho de Recursos pelo coronel do corpo do estado maior João de Almeida
e pelo alferes de tnfalltariíl José de Matos - 322.
-negando provimento ao recurso interposto perante o Cons~.lho .de Recursos pelo capitão reformado António Bernardo de
:r 19ueu'edo - 322.
-exonerando de vogal do Conselho Superior de Promoções o
gencral João de Morais Zamith e nomeando para o substituir o
general Luís Manuel Agostinho Domingncs - 322.
--o :provendo qefiuitivamente no cargo de professor da Esc?la
l\1lhtar o major de infantaria
com o curso do estado maior
Agostinho Barreto Rodrigucs de Oliveira-324.
anulando o decreto de 10 de Dezembro de ]027 que concedeu
o terceiro aumento de 10 por cent.o sõbro o sôldo ao coronel do
corpo do estado maior Aníbal Augusto Itamos de Miranda325.
concedendo o subsídio mensal de G$ a D. Joaquina Rosa da
Conctlição Silva Lopes, órfã do alferes rcformado João Coelho
Lopes -411.
concedendo o subsídio mensal de 6$ 1tviúva e órfã. do alferes
do quadro auxiliar de engenharia Henrique de Passos Sil\'a411.
-anulando a parte do decreto de 14 de Julho de 1927 que separou do serviço do exército vários oficiais - 4.1~.
-dando provimento ao recurso iuterpo-to perante o Conselho
do Recursos pelo capitão raédico miliciano Jacinto de Freitas
Morna Júnior - 412.
-anulando a parte do decreto de 30 de Setembro de 1926 que
pa;soll à situação de reforma o capitão médico miliciano Joaquim de Freitas Morna Júnior - 413.
-dando provimento ao recurso interposto perante o Conselho
d.e Recursos pelo major na situação do reserva Manuel F'ranCISCO Mamede 413.
-negando provimento
ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão de infantaria Inácio Chumbo413.
-negando provimento aos recursos interpostos perante o Conselho de Recursos pelo tenente-coronel
João Henrique de l\lelo
c pelo capitão de infantaria António Alberto Quintão l\Icireles413.
-rejeitando os recursos interpostos perante o Conselho de IleCursos pelos tenentes de infantaria
João Martins ele Barros c

ÍNDICE

2." Série

Filipe Pinto da Fonseca e pelo alferes da mesma arma João
Lopes da Silva Figueiredo - 413.
__
rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo capi tão rio serviço de administração
militar Alfredo
Cristino Leuschuer Fernandes - 414.
__
rejeitando o recurso interposto
perante o Conselho de Recursos pelo tenente do serviço de administração militar António
Augusto ela Silveira Lorena Santos - 414.
__
rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente miliciano de artilharia
António de Matos
Ribeiro -415.
__
negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo major de artilharia
Manuel da Silva
Martins e pelo capitão médico miliciano Francisco Henriques
de Avelar - 415.
__
anulando a parte do decreto de 14 de Julho de 1927 que deu
baixa do serviço militar ao sargento ajudante de artilharia José
Duarte Ferreira de Brito c primeiro sargento de infantaria António Luís da Cunha - 415.
__
anulando a parte do decreto de 26 de Novembro de 1921 que
deu baixa elo serviço militar aos segundos sargentos de infantaria Alfredo Augusto, Fraucisco Ribeiro, Uagoberto Alves e
Armando Augusto Lopes - 416.
__
condecorando
com a medalha militar de cobre da classe de
bons serviços o sargento do exército francês Max Sournois416.
__
anulando a parto do decreto de 10 de Abril de 192G que deu
baixa do serviço militar ao capitão médico miliciano José Viegas
Lonro-418.
__
rejeitando o recurso interposto perante o Conselho do Recursos pelo capitão na situação de reserva António Brás - 418.
_negando provimento aos recursos interpostos perante o Conselho de Ilecursos pelos tenentes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
Francisco Fonseca c do quadro auxiliar dos
serviços de engenharia Manuel Maria Marques Cavaleiro-418.
__
abatendo ao efectivo do exército o tenente de infantaria
Luís Emílio dos Santos Seca por ter completado o tempo de
ausência ilegítima necessário para constituir deserção - 418.
__
dando baixa do serviço militar ao capitão médico miliciano
Júlio Augusto Leiria Pinto - 420.
__
demitindo
do serviço do exército, nos termos do decreto
n.? 14:892, de 2 de Fevereiro do corrente ano, vários oficiais
que haviam sido separados cio serviço - 447.
_eliminando dos quadros do exército, nos termos do decreto
n." 15:150, de !) de Março do corrente ano, o capitão de infantaria José :\Ialta-447.
__
dando provimento ao recurso interposto perante o Conselho
de Recursos pelo major de engenharia Eduardo Rodrigues do
Carvalho - 447.
__
Ilegando provimento ao recurso interposto perante o conselho de recursos pelo major do infantaria
António Alberto Qnintão Meirclcs-449.
__
oxonorando do cargo de professor do 6.° grupo de disciplinas
do Colégio l\lilitar o coronel de artilharia
Alfredo Augusto de
Oliveira Machado e Costa-li50.
__
anulando a parte do decreto de 14 de Julho de 1!l27 que
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separou do scrviço do exército o tcnente de infantaria Samuel
Respeita - 483.
-aumentando
ao efectivo do exército o tenente miliciano de
infantaria
do quadro especial, na situação de desertor, Ernesto
Horácio Ribeiro de Almeida, por ter sido capturado-483.
-aumentando
ao efectivo do exército, por se ter apresentado
volu?tàriamente
de deserção, o tenente do quadro auxiliar dos
serviços de engenharia Boaventura Marques Leitão-484.
-abatendo
ao efectivo do exército o coronel do corpo do
estado maior' José Esteves da Conceição Mascarenhas, por ter
completado o tempo dc ausência ilegítima necessário para constituir deserção -485.
-demitindo do serviço do exército vários oficiais, ao abrigo
do decreto n.s 15:790, de 27 de Julho do corrente ano - 486.
--o Separando do serviço do exército com 50 por cento do venCImcnto vários oficiais, ao abrigo do decreto n.O 15:790, de 27
de Julho do corrente ano-4\:;15.
--o ~'eformando com 50 por cento dos respectivos vencimentos
var ros oficiais ao abrigo do decreto n.O lõ:790, de 27 de Julho
do corrente ano - 497.
dando baixa do serviço militar a vários sargentos, ao abrigo
do decreto n.> 15:790, de 27 de Julho do corrente ano - 498.
anulando a parte do decreto de 14 de Julho do corrente ano
que. concedeu as vantagens do decreto n.s 5:570 ao capitão do
regImento de infantaria 11. 21 Lu ís César Rodrigucs-50!.
-concedendo o subsídio mensal de G:í! a D. Adeliua de Jesus
~!artins de Carvalho Godinho, viúva do major, reformado, F'ranCISCOMaria Godinbo - 523.
eliminando
dos quadros do exército o capitão, reformado,
".\.rtur Luis Filipe de Magalhães nos termos do decreto n.s 15:159,
ae 9 dc Março do corrente ano - 523.
abatendo ao efectivo do exército o tenente-coronel
de infantaria Jaime Augusto Pinto Garcia por em 21 de Agosto ter
c?mpletado o tempo de ausência ilegítima necessário para consti tu ir deserção - 524.
condecorando
com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços o coronel de cavalaria Fernando Luís Mousinho
de Albllquerque-525.
aumentando ao efectivo do exército o tenente do serviço de
administração
militar Eduardo de Freitas Manaças, que, sendo
desertor, foi capturado-525.
-.-.
exonerando de mestre de gimnástica
e esgrima da Escola
I\IIhtar o me&tre de armas António Domingos Pinto Martins-526.
-rejeitando
o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo major do corpo do estado maior César Augusto
Mano-527.
-reintegrando
no serviço o ex-coronel da arma de cavalaria
António Rodrigues Montês-545.
-concedendo o subsídio mensal de 6i! a viúvas e órfãos de
oficiais -546.
-.
~xonerando dc professor efectivo da 10.' cadeira da Escola
l\I~ht~r o tenente-coronel
do serviço de administração
militar
VItonno Máximo de Carvalho Guimal'ães-546.
exoner~ndo de professor adjunto provisório da 19.' cadeira
<la Escola Militar o capitão de artilharia Vítor Hugo Duarte
de Lemos - 546.
0
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anulando a parte do decreto de 14 de .r ulho de 1927 que deu
baixa do serviço militar ao primeiro sargento Joaquim Moreira dos Santos e a vários segundos sargentos - 549.
condecorando vários oficiais com a medalha militar de prata
da classe de bons serviços -- 550.
__
demitindo do serviço do exército, pelo pedir, o alferes, reformado, Jacinto Augusto Guedes - 550.
__
separando (10 serviço do exército, nos termos do artigo 158.0
do regulamento
de disciplina militar, o major médico Francisco
de Assis de Almeida Côrte Real c os tenentes de infantaria
José Augusto de Araújo e Ladislau Augusto Meles-551.
-nomeando vogal do Conselho de Recursos o general João de
Morais Zamith-551.
-exonerando do comandante da Escola Militar, pelo pedir, o
general Abel Hipólito e nomeando comandante da mesma Escola
o general Roberto da Cunha Baptista - 551.
-anulando a parte do decreto de 2G de Novembro de 19~7 que
deu baixa do serviço rnil itar a vários segundos sargentos - 553.
-anulando a parte do decreto do 30 de Julho de 1927 que
passou à situação de reserva o coronel de infantaria
Gonçalo
Pereira Pimenta de Castro -572.
-separando do serviço do exército, nos termos do artigo 158.
. do regulamento
de disciplina
militar, e tenente de infantaria
José Augusto Cardoso --572.
__
mandando regressar
à arma de artilharia,
sua arma de origem, o tenente-coronel
do corpo do estado maior Aníbal César
Val dês de Passos e Sousa-574.
,
__
condecorando
com a Cruz de Guerra de 2." classe vários
oficiais e cidadãos franceses - 603.
-anulando a parte do decreto de 20 de Outubro do corrente
ano que passou à situação de adido o tenente miliciano do
quadro especial do r6;;-illlento de artilharia
ligeira n.? 1.João
Dua rte Monteiro Duque - G05.
-anulando a parte do decreto de 26 de Novembro de 1927 que
(leu baixa do serviço militar ao segundo sargento de infantaria
Valentim Augusto Montanha - 605.
-concedendo o subsídio mensal de 6~ a D. Clementina de Oliveira Morais, viúva do alferes, reformado, João Carlos de Sousa
Morais-613.
-condecorando com a Cruz de Guerra de 2.- classe os coronéis
de artilharia
Eugénio Augusto de Almeida Castgo Dilstein de
Menezes, e de engenharia Raül Augusto Esteves-614.
-dern it indo do serviço do exército nos termos do decreto
n.? 15:790, de 27 de Julho do corrente ano, vários oficiais - 614.
-separando do serviço do exército nos termos do decreto
n.? 15:790, de 27 de Julho do corrente ano, o tenente do quadro
especial de infantaria, Jaime José Rodrigues Draga615.
_dando baixa do serviço ao segundo sargento António Fernandes de Almeida, do batalhão de caçadores n.? 7, nos termos
do decreto n.? 15:790, ele 27 de Julho do corrente ano- 616.
__
separando do serviço do exéreito, nos termos do artigo 158.0
do regulamento
do discip lina militar, o capitão de infantar ia
Armando Zaide da Fonseca e Almeida-616.
__
anulando a parte do decreto de 26 de Novembro de 1927
que deli baixa do serviço militar ao segundo sargento do regimento de infantaria n.? 3 Zacarias Rodrigues Pinto - 618.

__
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condecorando com a medalha militar de cobre da classe de
b?ns serviços, com palma, o segundo sargento licenciado do regUllento de infantaria n.v 16 João Jaime Faria Afonso-621.
-anulando a parte do decreto de 26 de Novembro de 1927 que'
deu baixa de serviço militar, nos termos do deceto n.? 13:137,
de 16 de Fevereiro do mesmo ano, ao segundo sargento do regimento de infantaria n.s 9 Raúl Martins-623.
-anulando a parte do decreto de 14 de Julho de 1927 que
mandou licenciar, nos termos do decreto n.O13:137, de 16 de Fevereiro do mesmo ano, o segundo sargento do extinto grupo de
montanha n.( 2 Carlos Monteiro-623.
-anulando a parte do decreto de 21 do corrente ano que
passou
situação de reforma, com 50 por cento do respectivo
vencimento, o tenente de infantaria Fernando Vargas - 623.
-condecorando
com a medalha militar de ouro da classe de
bons serviços, em substiturçâc
de duas de prata
da mesma
classe, o capitão da aeronáutica José Pedro Pinheiro Correia• 623.
-exonerando, pelo pedir, do cargo de professor efectivo da
Escola Central de Sargentos o tenente de infantaria
Henri que
Martins Figueiroa-624.
.
-separando do serviço do exército o tenente, reformado, José
d~ Cruz, nos termos do artigo 158.° do regulamonto de disciplina
nllhtar - 653.
-negando provimento
ao recurso interposto, perante o Conselho de Recursos, pelo tenente-coronel,
reformado, António
Augusto Ferreira Dinis-653.
-aumentando
ao efectivo do exército o tenente médico miliciano Jorge de Barros Capinha por se ter apresentado voluntàriamente de deserção653.
-anulando a parte do decreto de 21 de Agosto do corrente
ano que demitiu do serviço do exército o capitão médico, miliciano, Antero da Cunha Coutinho - 655.
-exonerando de vogal do Supremo Tribunal Militar, nos termos do artigo 319.° do Código de Justiça Militar, o general João
Evangelista
Pinto de Magalhães - 656.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
José de Sousa Ferrcira - 657.
-exonerando de chefe do estado maior do exército, pelo pedir,
o general João José Sinel de Cordes-657.
-exonerando de comandante
da Escola Central de Oficiais,
pelo pedir, o general Artur Ivens Ferraz -658.
-_
rejeitando os recursos interpostos perante o Conselho de Recur-sos pelo sargento ajudante de infantaria Armando Carlos da
Silva - 663.
•
-nomeando vogal do Supremo Tribunal Militar o general TIicurdo J ül io I vens Ferraz - 663.
-_
condecorando
com a medalha militar de ouro da classe de
bon serviços o major da acronúutica
Alfredo Dovalle Portugal-tiG3.
--'
concedendo o subsídio mensal de 6i5 a virias viúvas e órfãos
df3 oficiais-c- 677.
-_
separando do serviço do exército, 110S termos do artigo 158.·
rlo regulamento
de disciplina
militar, o capitão de infantaria
Eduardo Frederico Valdês de Faria - 679.
à
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dando provimento aos recursos interpostos perante o Conselho de Recursos pe os tenentes de infantaria
André Dias da
Silva, João José da Silva, Duarte, Amorim Henriques, César Esteves Basso, João Baptista' Lombo e Nestor de Oliveira Lôbo e
e Silva - 679.
_
rejeitando os recursos interpostos perante o Conselho de Recursos pelos tenentes de infantaria Décio da Mata Calisto e José
Maria Caeiro - 679.
_exonerando do cargo de inspeetor superior da administração
do exército o general Tomás de Sousa Rosa - 679.
_ex-nerando de vogal do Conselho de Recursos o general Tomás de Sousa Rosa - 680.
~
anulada a parte do decreto de 21 ele Agosto do corrente ano
que passou à situação de reforma com 50 por cento do respectivo vencimento o tenente do serviço de administração
militar
António Cesário _:.._680.
__
anulando a parte do decreto de 3 de Julho de 1920 que concedeu a Cruz de Guerra de 4.' classe ao primeiro cabo n.O' 108/
494 da 1.' companhia
do batalhão n.s 11 da guarda nacional
republicana,
actualmente
segundo sargento
do batalhão n.? 4
da mesma guarda, por se reconhecer que já lhe havia sido concedida a 2.' classe-681.
__
negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo então major de infantaria, na situação de
reserva, Augusto Carlos Cabral da Silva Rosa - 681.
__
negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo falecido tenente-coronel do corpo do estado
maior Joaquim Eduardo Martins .la Costa Soares - 68 t.
__
rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo coronel do corpo do estado maior João de Almcida681.
__
rejeitando 09 recursos interpostos perante o Conselho de Recursos pelos coronéis do corpo do estado maior João de Almeida,
Gaspar do Couto Ribeiro Vilas, Genipro da Cunha de Eça Costa
Freitas e Almeida e Alberto Guerreiro Peixoto e Cunha - 682.
__
condecorando
com a medalha militar de ouro ela classe de
bons serviços os capitães da aeronáutica Celestino Pais do Ramos e António de Oliveira Vi gas, tenente da aeronáutica João
Maria Esteves e primeiro sargento graduado mecânico Manuel
António - 682.
_abatendo ao efectivo do exército, por ter completado o tempo
de ausência iligítima
para ser considerado desertor, o tenente
de cavalaria António Marques de Sousa Rosa684.
__
dando ingresso na arma ele aeronáutica ao tenente de infantaria, adido ao quadro, Luís Guerreiro Padilha de Castro 684.
__
negando provimento a08 recursos interpostos perante o Conselho de Recursos por vários oficiais - 684..
__
rejeitando os recursos interpostos perante o Conselho de Recursos por vários oficiais - 684.
__
rejeitando
o recurso iute rposto perante o Conselho de Recursos pelo aspirante
a oficial de infantaria Francisco Pires
Júnior - 684.
__
dando baixa do serviço militar, por ter sido julgado incapaz
de todo o serviço, ao tenente médico, miliciano, Francisco Duarte
Ferreira
do Carmo - 686.
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rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo primeiro sargento da 3.' companhia de saúde I1ipólito Manuel da Conceição - 686.
-_
rejeitando o recurso apresentado perante o Conselho de Recursos pelo sargento ajudante de artilharia
José Duarte Ferreira de Brito - 686.
-_
rejeitando o recurso apresentado perante o Conselho de Recursos pelo primeiro sargento de infantaria
José Martins F'angueiro - 686.
rejeitando o recurso interposto perantc o Conselho dc Recursos pelo capitão, miliciano, de cavalaria Frederico da Fonseca
Rosado e Almeida Pinheiro - 686.
-_
condecorando
com a medalha de bronze comemorativa da
re,:olução de 31 de Janeiro de 1891 o alferes, reformado, Joaquim Duarte de Almeida - 686.
-.reconduzindo no lugar de auditor do tribunal militar territonal de Viseu, por mais três anos, o bacharel José Maria da
Costa686.
-_
negando provimento aos recursos interpostos perante o Consel~o de Recursos pelos tenentes-coronéis
do corpo do estado
maior, com a patente de coronel, António de Sousa Guedes Cardoso Machado e Joaquim Maria de Oliveira Simões - 687.
negando provimento ao recurso interposto pcrante o Conse~o .de Recursos pelo tenente-coronel
do corpo do estado maior
ário Augusto Gouveia Xavier de Brito - 687.
-_
negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente de cavalaria António Marques de
Sousa Rosa - 687.
negando provimento ao recurso interposto perante o Consel!!-o de ~{ecursos pelo tenente, reformado, Manuel Rosa 'I'reichler
Knopfh_
687.
~omeando professor ordinário efectivo da 10.' cadeira do
Tns!ltuto Profissional dos Pupilos do Exército o major de infantal'la Alvaro António Boto Machado - 687.
eliminando
dos quadros do exército os aspirantes a oficial
da Escola Militar, LUÍl! Carlos de Azevedo Morais e Dario dos
Santos Cartaxo - 687.
rejeitando
o recurso interposto
perante o Conselho de Recursos. pelo aspirante a oficial do quadro auxiliar dos serviços
de artilharia
João Germano de Matos Júnior - 687.
exonerando
do auditor do tribunal
militar territorial
do
Pôrto o bacharel António do Sá Barreto Pereira do Couto
Brandão e nomeando, para o substituir, o bacharel Luís Clementc Pais de Sequeira - 6GO.
negando provimento ao recurso interposto perante o ConseIII? .de Recursos pelo tenente-coronel
do corpo do estado maior
Mano Augusto Gouveia Xavier dc Brito - 6\)0.
abatendo vários oficiais aos respectivos quadros dos oficiais
do exército m-tropolitano,
nos termos do artigo 3.° do decreto
n.v 16:209, de 10 de Dezembro do corrente ano - 690.
demitindo do serviço do exército, nos termos do ar ti go 40."
do Código de Justiça Militar, o tenente, reformado, Joaquim
de ["Igueiredo Ministro - 695.
nomeando para fazer parte no Conselho de Recursos o general, na situacão de reserva, António 'I'eixei ra de A!!"uiar6\)6.
)
"
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--

rejeitando
o recurso interposto perante' o Conselho do Rccursos pelo primeiro sargento ferrador António Gonçalves698.
Decretos anulados-67,
11:'5, 119, 120, 127, 181,266,318,
319, 320, 321, 325, 412, 413, 415, 416,418,483,
501, 549, 572,
573, 605, 618, 623, 655, 680.

Demitidos:
----

nos termos da lei n.O 1:244, de 23 de Março (10 1922-317.
nos termos do artigo 175.° do Código de Justiça Militar-9.
nos termos do decreto n.v 14:892, de 2 de Fevereiro do corrente ano-447.
-nos termos do decreto n.? 13:137, de 15 de Fevereiro de 192766,260.
_nos termos do artigo 158.° do regulamento
de diseiplina militar - 211, 316.
-nos termos do decreto n.O 15:790, de 27 de Julho do corrente
ano - 486, 614.
-nos termos do artigo 40.° do Código de Justiça 1I1ilitar694.
-pelo pedir - 550.
Depósitos, pessoal:
-de remonta e garanhõcs-84.
-disciplinar-lO,
86.
-geral de material de aquartelamento
- 510, 559, 609, 638.
-geral de material automóvcl-86,
609.
-geral de material de guerra-14.0,
431, 534.
-geral de material sanitário - 460, 580.

Desertores:
--

abatidos ao efectivo do exército -121,
127,206,260,316,
485,524.
-aumentados ao efectivo do exército-483,
4.S1, 525, 6:35, 684.
Direcções das armas, pessoal:
-artilharia-17,
41, 429, 557.
-aeronáutica - 229, 331, 430, 509, 533, 559, 579, 636.
-cavalaria-42,
331, 579.
-engenharia-459,
666.
Direcções dos serviços, pessoal:
-administração
militar229,431.
-saúde - 559.

Disponibilidade:
--

nos termos do decreto n.s 14:869, de 11 de Janeiro - 2.33,
316.
-por ter sido anulado o decreto que separou do serviço - 419,
449, 524, 663.
-por ter sido exonerado de director do Parque Automóvel
Militar - 451, 6G3.
-por ter regressado da aeronáutica militar - 316, 501, (5).
-por tor deixado de prestar serviço na Escola 2\fiJitar-571,
G05.
-por ter deixado de prestar serviço no Colégio ~IiIitar-57~;,
620, ü22.
-por ter deixado de prestar serviço no Arsenal Jo Exército451.
-por ter regressado do Ministério do Coméreio-32.
-por ter deixado de prestar serviço nas oficinas de fardamento
. e calç ado - 213..
.

,
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por terem regressado do Ministério do Interior - 32, 113,
263, 316, 419, 451, 501, 524, 552.
-por terem regressado do Ministério das Colónias -10, 118,
184, 263, 324, 414, 419, 448, 485, 549, 622, 655, 662, 680, 685.
-por terem terminado a pena de inactividade - 551, 662.
-por terem regressado do Ministério das Finanças - 69, 31&,
318.
-por terem regressado do quadro de comissões-131,
551.
-por terem sido julgados prontos para todo o serviço-1S!,
207,685.
-por terem regressado do :YIinistério dos Negócios Estrangeiros-549 ..
-;por terem sido exonerados de professores do Instituto Profísaioual dos Pupilos do Esército -524, 617.
-por terem regressado de licença ilimitada-32,
118, 263.
-por terem regressado à sua arma de origem - 617.
Distritos
de recrutamento
e reserva,
pessoal-16,
17.
-11, 82, 83, :"39, 223, 330, 428, ~29, 458, 557, 579, 633.

E
ÉditoS-61,
111, 177, 310, 358, 479.
Escola
Central
de Oficiais:
-oficiais que a devem freqüentar-19,
21, 22, 146,147, 15:!.,
154, 192, 103, 240, 338, 642, 668, 669, 713.
-pessoal-18,
142, 658.
Escola
Centr.a~
de Sargentos,
pessoal-43,
637, 6G~,707.
-alunos admit.idos no ano lectivo de 1927-1928-173,
417.
Escola
de Esgrima
do Exército-oficiais
que concluíram
o curso-518.
Escola
de Oficiais
Milicianos,
pessoal-18,
86, 142.
Escola
Militar:
alunos premiados no ano lectivo de 1927-1928-542.
-alunos promovidos a aspirantes a olicial- 37, 700.
-c.xoncração de professores-c-õ+S.
.
-lista de apuramento e classificação dos alunos que concluíram os difercntcs cursos-098.
-nomcação de professores - 203, 207, 208, 266, 324, 690.
-pessoal-43,
551, 559, 637, 667,707.
ESCOlas, pessoal:
-militar de .Aeronáutica-510.
-prática de Infantaria-426,
455, 505.
-prática de Artilhari:l-226,
531.
-prática de Cavalaria - 81, fi08, 635.
-prática de Engcnharia-1S,
42, 85, 140, 459, 50J.
prútica de Administração Militar -18,637.
Estado
maior general,
promoção por antigllidado-212.

F
Fábrica
de cartuchame
e pólvoras
químicas
de Ohelas, pessoal-460.
Fábrica
de material
de guerra
de Braço
de Prata,
possoal-4GO, 510, 534, 559, Ga8.

ÍNDICE

22

2." Série

Farmácia Central do Exército, pessoal-638,
706.
Filantropia e caridade do Instituto de Socorros
a
Náufragos, concessão desta medalha - 21, 52, 146, 162, 244,
296,440,469,540,566.

G
Governos
-----

militares,

Açôres-426,
Elvas-220.
Lisboa -137,
Madeira-137.

pessoal:

529.
189, 212, 220, 327, 426, 455, 577, 631, 703.

H
Hospitais militares
-----

Regional D.O 1-460.
Regional n.O2-579,
Regional n,? 3-533,
Regional n.? 4-666,

regionais,

pessoal:

666.
666.
706.

Hospital Militar Principal, pessoal-229.
I

Inactividade:
--

por terem sido julgados incapazes do serviço temporàriamente pela junta hospitalar de inspecção-H,
37, 502, 549,
573,574,690.
-oficiais punidos com esta pena-3i8,
419, 448, 484, 502,620,
663.
Indulto ou comutação de penas-594.
Inspecções, pessoal:
-das tropas de comunicações-85,
140.
-de artilharia-272,
608.
-de iufantaria-137,
272, 455, 529.
-do serviço de administração militar-43,
142, 273, 431, 45!).
-do serviço de saúde militar-331,
559.
-superior da administração do exército-136,
631, 679.

Instituto Profissional
--

dos Pupilos

do Exército:

nomeação de professores-685.
J

Júris de exame:
--

para avaliar as provas de aptidão para o pôsto de gene230, 332, 667.
-para avaliar as provas de aptidão para o pôsto de major dos
capitães das diversas armas-44,
142, 230, 332, 461.
-_.
para avaliar as provas de aptidão para o pôsto de major dos
capitães do quadro auxiliar dos serviços de artilharia-44.
ral-

L

Listas:
--

de apuramento e classíflcação final dos alunos da Escola Mitar que concluíram os diferentes cursos-598.
-de antiguidade dos oficiais do corpo do estado maior-307.
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-_

dos oficiais que se ofereceram para servir no ultramar231, 235, 535, 669.
-_
dos sargentos ajudantes e primeiros sargentos das diversas
armas e serviços-1l61.
-_
dos oficiais de artilharia em harmonia com o decreto n.O13:174,
de 21 de Fevereiro de 1927 - 283.
-_
dos alunos que concluíram o curso da Escola Preparatória
de Oficiais do Secretariado Militar357.
Livros oferecidos
à biblioteca
do Exército-255,
305, 650, 723.

Livros oferecidos à biblioteca do Arquivo Histórioo
Militar-5\l,
174, 251, 306, 356,478,516,544,597,650,674,
723.

Louvores:
a oficiais-12,
13, 79, FiO, 133, 134, 135, 102, 185 a 189,
192, 214, 21!í, 216, 217, 267, 268, 270,278.282,296,297,307,
342, 343, 420, 421, 422, 424, 439, 453, 454, 467, 503, 516, 528,
553, 554, 562, 574, 576, 594, 627, sss, 629,639,645,647,648,
664, 699, 700, 718.
-_
a praças - 420, 626.
-_
a indivíduos da classe civil- 78, 79, 133, 134, 217, 625, 698.

-_

M

Manutenção Militar, pessoal-431.
Medalhas:
-_
-_

assidutdade de serviço no ultramar-342.
autorização para aceitar e usar insígnias e condecorações312,516,540, 5G3, fl87, 645, 647, 648, 71~, 719,720.
bons sel'viços - 33, 34, 37, 70, 75, 76, 119, 123, 185, 264,319,
330, 416, 525, 550, 021, 623, 063, 682.
-_
de comportamento exempl ar - 53, 09, 102, 24.5 a 252, 299 a
305, 345, 470, 516, 540, 566, 640, 720.
-_
Cruz de Guerra-119,
124, 603, 613.
-_
Cruz Vermelha Portuguesa-19,
87, 143, 230, 274, 431, 432,
560,609,667,708.
-_
de filantropia e caridade do Instituto de Socorros a Náufragos - 21, 52, 146, 162, 242, 296, 440, 469, MO, 566.
-_
Ordem de Avis - 50, 96, 161, 242, 295, 299, 409, 515, 589,
597.
-_
Ordem de Cristo-52,
96, 161,242,295,515,588,596,718,
719.
-_
Ordem de Instrução e Benemerência-44.
-_
Ordem de S. Tiago da Espada51, 95,96,592,719.
-_
Ordem da 'I'ôrre e Espada51,243,536,563.
-_
de serviços distintos ou relevantes no ultramar592.
-_
de valor militar-33.

Medalhas estrangeiras:
-_
-_
-_
-_
-

Cruz Militar Belga-719.
Cruz Vermelha Alemã-MO,
648.
Grã-Cruz de S. Gregório Magno-516.
Medalha da Instrução Pública de França-718,
720.
Mérí to Militar de Espanha587,645,648,718,720.
Ordem da Coroa da Bélgica-342,
563, 647.
Ordem de Leopoldo da Bélgica-563.
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Média dos capitães e tenentes
Imediato -712.
Ministério da Guerra-pessoal:
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promovidos ao pôsto

--

1.a Direcção Geral-135,
203, 218, 326,425,455,504-,555,
577, 631, 708.
-2.a Direcção Geral-14,
80, 136, 219,271,425,455,505,529,
555, 631, 702.
-3." Direcção Geral--137,
219, 271, 236, 425, 455, 505, 529,
577.665.
-4.' Direcção Geral-14,
40, 81, 189, 219,426.

Ministros:
---

exoneração -19, 231.
nomeação -10, 232.

Montepio dos Sargentos
---

de l;erra e Mar:

balancete -110.
pcssoal-135,
142, 191.

-

o
Obltuárlo-26,

4PO, 521,

Oferecimento

de livros ao Arquivo HistórIco Mili-

62, 112, 177, 197, 257,310,359,446,
544, 570, 602, 611, 651, 674, 724.
tar-59,

174,254,306,356,

Oferecimento

47tl, 519, 544,597,650,674,723.

de livros à Biblioteca

do Exéro!to-

254, 20~,650, 723.

Oficiais:
abatidos ao efectivo do exército nos termos do artigo 175.·
do Código de Justiça Militar-2.
-abatidos ao efectivo do exército por descrç1l.0-121,
127, 206,
260, 316, 485, 524.
-aprovados no exame para o pôsto imediato-22,
1:16, 153,
193, 231, 434, 436, 463, 464, 640, 641.
-condecorados
com a Ordem da Tõrre e Espada-51,
2-13,
536,563 ..
condecorados com a Cruz de Guerra-119,
124,613.
-condecorados com a Ordem de Avis-50,
96, Hi1, 21,2,2,13,
295, 299,469, 515, 589, 597..
.
_condecorados com a Ordem de Cristo-52,
96,161,242,
243,
295, 515, 588, 596, 718, 719.
-condecorados com a Ordem de S. Tiago da Eapa,la-51,
95,
96, 241, 592, 710.
_condecorados
com a medalha de bons serviços-33,
37, 70,
75, 119,185, 264,319,525,550,623,
663, 682.
-condecorados com a medalha de Filantropia
e Caridade do
Instituto
de Socorros o Náufragos-21,
52, 116, 162, 244,
296, 440, 469, 540, 566.
-condecorados com a medalha de comportamento excmplar.53,90,162,245,299,
a 305,315, 470, 516,510, 566, 646, 720.
-condecorados com a medalha de serviços distintos ou relevantes no ultramar-592.
-condecorados
com a medalha ela Sociedade Portuguesa da
Cruz Vermelha -10,
87, 143, 230, 274, 431, 4.32, 560, C09, 66í,
708.
-condecorados
com medalhas estrangeiras-312,
516, 540,
563,587.
--

•
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condecorados com a medalha da Ordem de Instrução
e Benemerência - 44.
-demitidos, pelo pedir-550.
-demitidos 1105 termos do decreto n.s 13:137, de 15 de Fevereiro de 1917 -66,260.
-demitidos nos termos do artigo 175.° do Código de Justiça
Militar~9.
-demiti dos nos termos do artigo 40.0 do Código de Justiça
MUi tar - 694.
--o ~em.itidos. nos termos do artigo 158.° do regulamento de
disciplma m!litar-211
316.
-_
demitidos nos termos' do decreto n.s 15:790, do corrente ano486,614.
-eliminados dos quadros do exército, 447, 523.
-falecidos-26,
li2, 112, 177, 197,257,310,359,446,480,521,
5440:570, 602, 611, 651, 674, 724.
-Julgados incapazes do serviço activo - 30, 32, 37,70,75,207,
267, 317, 4H, 419, 484, 485, 524, 526, 5±9, 551, 553, 573, 605,
620, 622, 656, 680.
-julgados
incapazes do serviço temporàrÜlmente-l1,
37,
502, 573, 574, 690.
-,,- julgados incapazes de todo o serviço - 2, 33, 123, 132, 318,
024, 414, 41\J, 418. 524, 549, 552, 553, 617, G80.
-louvados-12,
13, 79, 80,162,185,
186, 187,188,189,192,
214 a 217, 267, 268,270,278,282
296,297,307,342,313,420,
421, 422,424, 439, 453,454,467,503,
eio, 528,553,5;)4,562,574,
576,594,627,628,629,639,
G45, 647, 648, 664, 699, 700, 718.
-que foram autorizados a aceitar e usar insígnias e condocoraçõCll-342,
516,540, 5G3, 587, 6n5, 647, 648, 718, 719, 720.
-.- 9ue ocupam na respectiva escala os lugares que lhes vão
mdlcados - 21, 435, 436.
que atingiram
o limite de idade-lI,
31, 33, 70, 123, 132,
203, 207, 20~, 317. 318, 321. 414, 448, 485,526,540,552,553,
573,617,653,656,680,685,690.
que dào ingresso no corpo do estado maior-12.
-que chegaram à sua altura para a promoção-48,
89, 669.
que chegaram à sua altura para entrar no quadro -19, 21,
24, 40, 47,48, 88,80.144,148,153,192,
233, 238, 239. 240,277,
279, 291, 338, 341, 434, 435, 436, 464,512,514,535,561,563,
583,612,668,710,712.
-que contam a antiguidade
de pôsto-47,
60, 72, 88, 89, 90,
91, 115, 146, 17,1, 234; 235, 275, 282, 431, 436,403,464,512,
G39.
-que desistiram
de servir nas colónias-22,
47, 48, 8\), 154,
235, 333, 433, 535.
-que silo incluídos na lista dos oferecidos para servir nas
colóni as - 2~2, 338.
reformados nos termos do decreto n.? 15:700 do corrente
ano-497.
--o r.cfo.rmados. I}os termos do artigo 157.° do regulamento do
dlselphna mihtar-3t7,
573.
separados do serviço 1I0S termos do decreto n.v 15:790 do
corrente ano-495,
615.
separados do serviço nos termos do artigo 158.° do regulamento do disciplina
militar-206,
208, 211, 551, 572, 616, 653,
711.
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suspensos das funções de serviço nos termos do artigo 151.
do regulamento de disciplina.militar-148,
153, 192, 232, 463,
511,513,515, 535, 66(J.
-transferidos por motivo disciplinar -465,506,530,556,557,
578.
Oficiais estrangeiros
condecorados com a Cruz de
Guerra-603.
0

Ordem de Avis:
---

coucessão desta medalha-50,
96, 295, 299, 469, 589,597.
Conselho da Ordem-36,
116, 121,161,242,243.

Ordem

de Cristo:

---

autorização para usar a palma dourada-243.
concessão desta medalha - 52, (J6, 161, 242, 24.3, 295, 588,
596, 718, 71(J.
Ordem de S. Tiago da Espada, concessão desta medalha-,
51, 95, 96,'241, 592, 719.

Ordem da Tôrre e Espada:
---

autorização para usar a palma-162.
concessão desta medalha-51,
243,536,563.

p

Pensões

a viúvas e órfãos de oficiais - 27, 65, 67, 113

201, 259, 313, 411, 523, 548, 603, 813,677.

Portarias:
--

-------

--

louvando o coronel de engenharia Inácio Manuel de Sousa
Freire Pimentel, comandante de engenharia
do Govêrno Militar de Lisboa, pela elevada competência
técnica e inexcedível
dedicação com que tem desempenhado todos os serviços de que
tem sido encarregado - 12.
louvando o coronel do corpo do estado maior José Joaquim
Ramos por ter apresentado na Sociedade Nacional de Belas Artes uma exposição de pintura - 12.
.
louvaudo o tenente picador António César de Oliveira pelos
esforços empregados para a construção do monumento aos mortos da Grande Guerra do concelho de Tôrres Novãs-13.
dissolvendo a comissão encarregada da recepção da missão
do exército espanhol que veio a Portugal disputar a Taça Guarnição Militar de Lisboa e louvaudo os seus membros -13.
admitindo no Asilo de Inválidos Militares da Prir.ccsa
D. Maria Benedita o soldado José Borges Casimiro, do depósito
militar colonial-13.
promovendo a aspirantes a oficial para a Escola Militar várias praças e indivíduos da classe civil37.
nomeando os corónéis
do corpo do estado maior Fernando
Augusto Borges e Ernesto de França Mendes Machado para fazerem parte da comissão encarregada do estudo da campanha
do norte da província de Moçambique - 3!).
nomeando vogal efectivo da direcção do Montepio dos Sargentos de 'I'erra e Mar, pelo Ministério do Interior, o primeiro
sargento da guarda nacional republicana Augusto Paula - 39.
nomeando uma comissão para tratar da homenagem a ~restar aos soldados mortos no movimento revolucionário de E evereiro de 1!)17 -77.
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louvando as tropas que tomaram parte na parada realizada
no Pô rto no dia 31 de Janeiro, pelo garbo e aprumo com flue se
apresentaram -78.
-considerando extraordinários
e importantes os serviços prestados pelo major de infantaria João Augusto de Fontes Pereira
de Melo, na Repartição
Militar do Alto Comissário da Ropública nos Açôres - 78.
--o louvando os cidadãos Jerónimo Joaquim Pereira e José Ferreira de Almeida por terem oferecido uma porção de terreno
•
para alargamento da carreira de tiro de Mortágua -78.
-louvando um oficial e três indivíduos da classe civil pelos
relevantes serviços prestados ao exército e ao País - 79.
-Iouvando o capitão de infantaria
com o curso do estado
mal.or Joaquim José Cardoso Fialho pelos serviços prestados
na Inspecção dos caminhos de ferro - 79.
-admitindo no Asilo dos Inválidos da Princesa
D. Maria Benedita o segundo cabo reformado Sebastião Inácio, n.O 547, da
7." divisão do depósito militar colonial-80.
-l~uva?-~o o major do quadro auxiliar dos serviços de engenb3;l'la Vir iato Gonçalves pelos serviços que desempenhou na
extinta mspecção militar dos caminhos de ferro - 80.
louvando o cidadão Carlos Eduardo Bleck por ter realizado
o vôo aéreo Lisboa-Palestina
_ 133.
-considerando de extraordinários
e importantes
os serviços
pre~tad~s no Corpo Expedicionário
Português
pel~. m~j?r de
artllhana
Eduardo
da Costa Ferreira
e pelos quais fOI Iouvado-133.
'
louvando o capitão miliciano
de engenharia do re<Yimento
de sapadores de caminhos de ferro António Cortês Lobão por
ter contribuído com a verba de 2.000ili para as obras no quartel
da sua unidade-133.
-louvaudo o tenente de infantaria Avelino de Aguiar Câmara
pela forma como comandou uma fôrça encarregada
da manutençao da ordem pública
no concelho da Ponta do Sol, Ilha da
Madeira - 134.
-louvando o tenente do rezimento de infantaria n.O 19 Zeferino da Cunha Coelho de n~rbosa Vaz de Castro pela forma
como tem contribuído
para o enoorandecimento
da carreira de
tiro de Mortágua -134.
e
-louvando o cidadão Vítor da Cunha Seixas, da vila da Régua, por ter oferecido ao grupo de artilharia
de montanha
n.s 15 uma grande porção de madeira de freixo-134.
-louvando o tenente Humberto da Silva Delgado pelo valor
que manifestou na Escola Prática de Artilharia durante os acontecimontns revolucion:hios
que se deram na mesma Escola na
noite de 1 para 2 de Fevereiro de 1926 -134.
-louvando o tenente do secretariado militar João António Rodrigues pelos serviços prestados na coluna que operou no sul de
Angola em 1915 -135.
admitindo no Asilo de Inválidos d~ Princesa D. Maria Benedita o segundo cabo AUgUitO dos Santos, da 3.' divisão do depósito militar colonial-135.
-louvando o capitão de infantaria
com o curso do estado
maior Joaquim José Cardoso Fialho por se ter apresentado voluntàriamente
no Barreiro para prestar serviço com as tropas
ali concentradas, estando de licença ilimitada -185.
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louvando o general António Teixeira de Aguiar pela forma
como desempenhou as funções de ajudante general-186.
louvando
o general F'rancisbo das Chagas Parreira
pela
forma como tem desempenhado o cargo de admiuist rador geral
do exército -186.
louvando o coronel de artilharia
José Jorge Ferreira
da
Silva pela forma como desempenhou as fuucçõos de chefe do
gabinete do Ministro da Guerra - ]86.
louvando o major Miguel Pereira Coutinho pela forma como
desempenhou os serviços de que foi encarregado
na Repartição
do Gabinete do Ministro da Guerra-186.
louvando a tenente de cavalaria
Eduardo de Madureira
Proença pela forma como desempenhou o cargo de ajudante de
campo do Ministro da Guerra - 186.
louvando o tenente de cavalaria Carlos Alexandre Rodrigues
de Sousa pela maneira corno desempenhou as funcções de ajudante de. campo do Ministro da Guerra -186.
louvando vários oficiais pela forma como desempenharam
os
serviços de que foram encarregados
na Repartição do Gabinete
do Ministro da Guerra -187.
louvando vários oficiais pela forma corno desempenharam
os
serviços de que foram encarregados
na comissão de história militar -187.
louvando o capitão do quadro auxil iar dos serviços de engenharia .Ioaquim Gonçalves pela dedicação com que tem desempenhado muitos e difíceis serviços durante a longa carreira
militar-188.
louvando o coronel de infantaria Bemvindo do Carmo Leal
Guimarães pela forma como exerceu as funcçõos
de promotor
de justiça junto do Conselho Superior de Promoções e do Conselho Superior de Recursos-18S.
louvando o capitão de artilharia
João Baptista de Antas de
Barros pelos serviços prestados no Corpo Expedícionãrio
Português -188.
louvando o tenente-coronel
do cavalaria Luís da Cunha Meneses pela forma como tom comandado o regimento de cavalaria
n.s 7 -189.
louvando o tenente de cavalaria António Marques de Sonsa
Rosa pela forma como desempenhou o lugar do ajudante de
campo do comandante
da extinta 3." divisão do exél'cito18~.
louvando vários oficiais pela forma como desempenharam
os
serviços de que foram encarregados
no Ministério da Guel'ra214.
promovendo
a aspirantes
a oficial, nos termos do decreto
n.· 13:145, de 15 de Fevereiro de 1()27, um sargento ajudante e
vários primeiros sargentos de infantaria - 214.
nomeando uma comissão para proceder à. escolha de livros a
adoptar nas escolas regimentais - 215.
louvando o coronel João Carlos Craveiro Lopes pelos serviços
prestados ao País e ao exército no exercício do comando interino
da L' região militar - 215.
nomeando uma comissão para estudar os diferentes diplomas
orgânicos do exército e promover as alterações que julgar convenientes no sentido de o tornar mais eficiente - 216.
louvando o coronel de cavalaria Domingos Augusto Alves
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da Costa Oliveira pela forma como exerceu o comando intcrino
da 3." região militar - 216.
-louvando vários oficiais médicos e praças do serviço de saúde
pela forma como contribuiram para ilustrar o serviço de saúde
militar por ocasião do Congresso de Medicina, realizado cm Lisboa no corrente ano-217.
-louvandn o cidadão belga Renê Behet por ter demonstrado
por mais de uma vez ser um grande amigo de Portugal, como
ainda recentemente o patenteou na organização de urna matinée
no Cinema Odeon dedicada às tropas da guardição de Lisboa218.
-louvando o coronel de infantaria,
com o curso do estado
maior, João António Correia dos Santos por ter publicado o seu
livro O problema nacional português - 267.
-dissolvendo a comissão nomeada por portaria de 21 de Fevereiro de 1()23, ficando a organização do arquivo da 2.' Direcção Geral do Ministério da Guerra a cargo do capitão de secretariado militar ~Já('io Rodrigues de Oliveira266.
-dissolvendo a comissão encarregada
de elaborar o diploma
sôbro promoções e vencimentos e louvando os oficiais que a compunham-268.
-I;omeando a comissão de reforma orçamental
do Ministério
da Guerra a que se refere o decreto n.s 15:465, de 14 de Junho
de 1\)28 - 268.
-dissolvendo a comisião encarresrada de preparar as homenagens a prestar aos soldados mortos" no movimento revolucionário
(le Fevereiro
de 1927 e louvar os oficiais que a compunham269.
,
--o nomeando uma comissão para propor a organização dos serVIÇOS geográficos, cartográficos
e cadastrais-269.
-nomeando o tenente-coronel
de aeronáutica Francisco Xavier
da Cunha Aragão e o tenente de artilharia
Oswaldo da Conceição Vieira de Andrade para fazerem parte da comissão encarregada de estudar os diferentes diplomas orgânicos do exército270.
.
-louvando o tenente veterinário
João António Lopes Alves
pela forma como tem desempenhado os serviços de que tem sido
encarregado no Hospital Veterinário Militar - 270.
-admitindo no Asilo de Inválidos da Princesa D. Maria Bencclita, dois soldados do depósito militar colonial270.
--o exone randr, de secretário das comissões nomeadas por portanas de 14 de Outubro de 1926 e 30 de Abril de 1927 o capitão
de iyfalltaria
~Iário Nogueira e nomeando para o subst itui r o
capitão da mesma arma Jerónimo
José Nunes da Glória:271.
-admitindo no Asilo de Inválidos da Prince-a D. Maria Beno.litn o soldado reformado Carlos Alexandre Penaud, do Depósito l\lilitar Colollial-32fí.
-nomeando uma comissão para proceder ao exame das viaturas automóveis existentes no Parque Automóvel Militar para se
sabor quais as que merecem ser reparadas-325.
-nomeando uma comissão para proceder it liquidação da Escola de Otlciaia Milicianos-326.
--o pulil ican do a lista de antiguidades dos sargentos ajudantes e
pr iu.ei ros ,argentos das divertias armas e serviços referida a 31
de Dezembro do ano findo - 361.
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louvando as équipes que tomaram parte na corrida denominada "Chama da Pátria» e bem assim os militares e civis tJ.ue
constituíram
as comissões organizadoras - 420.
-louvando o coronel, na situação de reserva,
Guilherme de
Campos Gonzaga, pela forma como exerceu a direcção do Arsenal do Exército - 420.
-louvando o coronel de cavalaria Alberto Stauffenger Bivar
do Sousa pela forma como se tem desempenhado de todos os serviços que lhe têm sido cometido's-421.
-louvando o coronel, na situação de reserva, Fernando Augusto de Magalhães pelo modo como tem desempenhado o cargo
de bibliotecário
da Escola Militar-421.
-admitindo no Asilo de Inválidos da Princesa D. Maria Benedita o soldado reformado do Deposito Militar Colonial Augusto
Baptista-421.
-nomeando uma 'comissão para proceder à liquidação do Arsen al do Exército - 421. .
-dissolvendo a comissão encarregada
de estudar as alterações
a introduzir nos diplomas orgânicos do exército -421.
_louvando o comandante Delhome, adido militar francês, por
ter realizado no Colégio Militar uma conferência sôbre Marrocos, acompanhada de projecções luminosas - 422.
-louvando vários oficiais por terem apresentado monografias
sôbre a acção das unidades de que fizeram parte durante a
Grande Guerra - 422.
-nomeando uma comissão para proceder à liquidação do Parque Automóvel Mili tar - 423.
-nomeando uma comissão para proceder à liquidação dos serviços grá6cos do exército - 424.
,
-louvando o major de cavalaria Carlos Eugénio Alvares Pereira pela forma corno durante treze anos desempenhou o magistério no Colégio Militar - 424.
-nomeando urna comissão para estudar o estabelecimento
do
aeróporto dos Açôres, bem corno a da navegação aérea para as
nossas colónias - 452.
-nomeando uma comissão para examinar todos os veículos
automóveis que não estejam dístríbuídos
com o fim de propor o
destino a dar-lhes, venda ou consêrto - 453.
-louvando o tenente-coronel
de engenharia
Júlio César de
Carvalho 'I'eixeira pela dedicação, inteligência
e honestidade
com que dirigiu o Parque Automóvel Militar - 453.
-louvando vários oficiais pelos relevantes serviços prestados
11 causa da educação física no Conselho Director de Educação
Física do Exército -453.
-admitindo no Asilo de Invúlidos da Princesa D. Maria Benedita o soldado, reformado, Joaquim Rodrigues, do Depósito
Militar Colonial454.
-louvando o major de infantaria Raúl Silvão Loureiro pela
forma como desempenhou o cargo de chefe da 3." Repartição
da
1." Direcção Geral do Ministério da Guerra - 454.
-nomeando uma comissão para elaborar um regulamento de
transportes
milí tares - 502.
-louvando o coronel médico Francisco Dinis de Carvalho pelo
zêlo e dedicação demonstrados na elaboração da estatística médica do Govêrno Militar de Lisboa - 503.
-louvando o coronel de artilharia
Alfredo Augusto de Oli-
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veira Machado e Costa pela forma como durante trinta e um
anos exerceu o magistério no Colégio Militar - 503.
-_
admitindo no Asilo de Inválidos da Princesa D. Maria Benedita o primeiro cabo da 5.' companhia de reformados Joaquim
Raimundo Baptist'l504.
.
-_
nomeando uma comissão para proceder à revisão dos regulamentos de remonta e do campeonato do cavalo de guerra527.
-_
dissolvendo a comissão de que trata a portaria de 2& de
Julho do corrente ano, inserta na Ordem do Exército n.s 11,
2.· série, de 11 de A zoato - 527.
louvando o coro~el de cavalaria
Fernando Luís Mousinho
de Albuquerque
pelos serviços prestados na Escola Prática de
Cavalaria - 527.
-_
Iouvando o major da aeronáutica Alfredo Dovalle Portugal
pela Importante
comissão de serviço que desempenhou na viabem do hidro-avião .Argus - 528.
-_
louvando o marechal Manuel de Oliveira Gomes da Costa
por t.er publicado o livro Descobrimentos e Conquistas, da sua
autoria - 553.
-_
louvando vários oficiais pelos serviços prestados na Escola
de Guerra, como lentes e lentes adjuntos, durante todo o período
da Grande Guerra - 554.
-_
~dmitindo no Asilo de Inválidos da Princesa D. Maria Benedlta o primeiro sargento músico Manuel José da Costa-_
nomeando uma comissão para rever e modificar o serviço de
correspondência
de todas as Repartições, unidades e estabelecimentos militares - 555.
-_
louvando o general, na situação de reserva, Eduardo Pellen
pela competência e verdadeira paixão profissional com que durante onze anos se dedicou aos trabalhos da comissão técnica
de artilharia - 574.
-_
admitindo no Asilo do Inválidos da Princesa D. Maria Benedita o primeiro cabo Aurélio Fernandes, da 6." companhia do
reformados - 575.
Anomeando uma comissão para representar
o Exército PortugUes na cerimónia da inauguração
do Monumeuto aos Mortos
Portugueses da Grande Guer';a em La Couture - 575.
nomeando uma comissão par~ examinar o tractor Stock, tipo
I:agarto, e estudar a conveniência da sua aquisição para o exérCIto - 575.
n.omeando o general, na situação de reserva, Abel Hipólito
preSIdente da comissão encarregada
de proceder aos trabalhos
de preparação
histórica do Corpo Expedicionário
Português575.
louvando os corouéis de infantaria António Bívar de Sousa
e Joaquim ~uácio de Barcelos Júnior, pelos serviços prestados
corno professores do Colégio :\lil itar - 576.
-.
louvando o major, na situação de reserva, Jorge Farme FerrClf~ de Sousa Campos, pela muita competência e dedicação
mamfestadas
na elaboração
de um projecto de lei de recrutarne~to, que, pelas vias competentes, submeteu à apreciação supenor-576.
- __ nomeando uma comissão para organizar eonvenie?temen~c
o programa. das solenidades para comemorar o 10.0 aniversár io
do armistício - 576.
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nomeando para fazer p arte da comissão a que se refere a
portaria
de 26 de Julho do corrente ano o chefe de divisão dos
correios c telégrafos
Adalberto Veiga e o capitão da aeronáutica João Barata Salgueiro Valente - 621.
-nomeando uma comissão para estudar as condições de compra da fábrica de Vale de Milhariço, da Sociedade Africana de
Pól vor as - 624.
-dissol vendo a comissão de que trata a portaria da 2.' Repartição da La Direcção Geral dêstc Ministério, de 20 de Julho
do corrente ano, por ter terminado o serviço de que fô ra incumbida-624.
-louvando a Comissão dos Padrões da Grande Guerra, pelos
patrióticos
e relevantes
serviços por ela prestados à. Nação625.
-louvando 08 construtores
empreiteiros
do Padrão de Portugal cm La Couture, A. Ribeiro & Silva, de Lisboa, por torem
oferecido, em homenagem aos gloriosos mortos da Grande Guerra,
uma pequena memória, em pedra portuguesa, para ser colocada
no cemitério português de Richebourg L'Avoué-625.
-louvando o segundo sargento licenciado do regimento de infantaria n 16 João Jaime de Faria Afonso, pelos serviços prestados na Liga dos Combatentes da Grande Guerra __:_626.
-nomeando uma comissão encarregada
da revisão do formulário de medicamentos para uso do serviço de saúde militar-G27.
-louvando o coronel de cavalaria
Leopoldo Augusto Pinto
Soares, pela forma como durante anos desempenhou os cargos de
chefe da 4.' Repartição da 2.· Direcção Geral do lIlinistério ela
Guerra e de presidente da Comissão Técnica de Remonta627.
-dissolvendo a comissão nomeada por portaria de 24 de Outubro do corrente ano para organ izar o programa das soleuidadcs
do 10. aniversário do armistício-627.
--abrindo concurso publico, perante a Comissão de Histó rin
Militar, entre os escritores militares ou civis para a elaboração
de monografias
sôbre os monumentos militares da Beira, com
destino ao IV Congresso Beirão - 627.
-louvando o capitão de infantaria José Joaquim Pereira de
Castro pelos serviços prestados durante muitos anos como antigo oficial do exército e em especial os ültimarnento prestados
na 2.' Repartição
da 1." Direcção
Geral do Ministério
da.
Guerra - 628.
-louvando o tenente de infantaria Rodrigo Brandão Guedes
Pinto, por ter apresentado um bem elaborado relatório sôbre os
ensinamentos colhidos na Ecole d'Application de Chars de Combat, que frequentou e que foi julgado de grande utilidade para
o exército - 629,
-nomeando uma comissão para elaborar um projecto de rcgulamonto para a organização da Escola Militar - 620.
-dissolvendo a comissão encarregada
de rever, alterar ou modificar a lei de 2 de Março de 1911 e seu regulamento, louvando
os seus membros - 630.
-dissolvendo a comissão encarregada
de proceder aos trahalhos de preparação
histórica
do Corpo Expediciouáríu
1'0l'tUguês-6i.l0.
~
nomeando uma comissão encarregada
de proceder aos trabalhos de preparação
histórica
do Corpo Expediciouário
Português, sob a presidência do general, Abel Hipólito - 630.
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-_

louvando o general João José Sinel de Cordes pelos relevant~s serviços que prestou como chefe do estado maior do exérclto-664.
-_
louvando o general Artur Ivens Ferraz, pela forma corno
exerceu o comando da Escola Central de Ofíciais - 664.
-_
louvando o general, reformado, João Martins de Carvalho
por ter oferecido à. Biblioteca do Exercito, várias obras sôbre
assuntos militares numa totalidade aproximada de 150 volumes664.
-_
exonerando o alferes equiparado da Cruz Vermelha Portuguesa, Aquiles Monteiro - 698.
-_
Iouvsrido o cidadão António Domingos Pinto Martins, pela
multa competência
profissional,
dedicação e zêlo com que dural.lte 40 anos exerceu o cargo de mestre de gimnástica e esg nrna em várias unidades do exército e na Escola Militar6\:18.
-_
nomeando a comissão a que se refere o artigo 35.' do decreto n.' 16:002, de 4 de Outubro do corrente ano-699.
-_
louvando os capitães da aeronáutica Celestino Pais de Ramos e AntÓQio de Uliveira Vlegas, tenente de aeronáutica João
Maria Esteves e primeiro sargOento graduado mecânico Manuel
Antonio pela forma como realizaram a sua viagem aérea Lisboa-Moçambique - 699.
louvando o tenente- coronel de cavalaria
Manuel da Costa
Lat~no pela forma como se desempenhou da missão de chefe da
eqlllpe de cavaleiros que toi representar
Portugal
nos jogos
eq ue,tres da IX Olunpíada em Arnsterdão em 1\:128-700.
--:- louvando o capitão de cavalaria José Paulino Marecos Mousinhr, de Albuquerque e os tenentes de cavalaria Luís da Costa
Ivens Ferraz e Helder de Sou-a Martins e de artilharia
João
Vitorino Fróis de Almeida, pela maneira brilhante
como representaram
Portugal
na IX Olimpíada
de Amsterdão
em
1928-7011.
-_
promovendo a aspirantes para a Escola Militar, várias praças e indivíduos da classe civil-700.
dissolvendo a comissão de reforma orçamental do Ministério
da Guerra, e louvando todos os seus membros pela forma criteriosa como se desempenharam
da missão que lhes foi incumbida -7()().

P!"'açascondeooradas:
com a medalha de bons serviços - 33, 34, 76, 123, 264,320,
416, 621.
-_
com a medalha de assidurdade
de serviço no ultramar34~.
-_
com a medalha de comportamento
exemplar - 53, 99, 162,
. 245 a 252, 299 a 305, 345, 470.
com a medalha da Cruz Vermelha - 230, 432, 708.
COIU a medalha
de filantropia e caridade do Instituto de Socorros a N áufragos - 52, 244.
com a medalha de valor militar-33.
Praças louvadas-42O,
626.

-

Presidio militar:
-

pessoal-431.

Promoção a general:
-

por antiguidade

-

212.
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Reotlfioações - 26, 62, 112, 178, 197, 257, 310, 521,544,570,
~,~,~,"~
.
Recursos:
._-

do Conselho de Recursos - 3, 11, 12, 31, 36, 70, 71, 74,107,
116, 18,121,121,179,182,199,202,209,212,318,322,412,413,
414,415,418,447,449,527,653,657,
663, 679, 6tS1,684, 680,687,
689, 690, 698.

Reforma:
_-

nos termos no artigo 157.° do regulamento de disciplina militar-317,573.
.
_nos termos do artigo 60.° do decreto n.O 12:017, de 2 de
Agosto de 1926-33,75,484,485,502.
___ nos termos do decreto de 7 de Setembro de 1899-267,
448,
. 663.
-por terem atingido o limite de idade, nos termos do n.v 2.°
dp artigo 3.° do decreto de 25 de Maio de 1911-11,
70, 72,
123, 132, 203, 317, 318, 414, 44d, 549, 552, 573, 617, 656, 680,
685, 69tS.
_por terem sido julgados incapazes de to 10 o serviço pela
junta hospitalar de inspecção - 2, 33, 123, 132, 185, 31tS,324,
414,419,448,485,524,549,552,553,617,680.

Regiões militares:
----

L' - 15, 212, 327.
2.'-4,0,327,632.
3.' - 209,219,327,703.
4.' - 81, 426, 704.

Reserva:
--

nos termos do artigo 86.0 da carta de lei de 12 de Junho de
1901-11,
185.
-nos termos do n,v 4.0 do artigo 2.° do decreto de 25 de Maio
de 1911- 502, 605.
-por terem atingido o limite de idade, nós termos do 11.°2.·
do artigo 2.° do decreto de 25 de Maio de 1911-32,33,70,123,
207, 209, 324, 526, 55:1, 653,685,690.
-por terem sido julgados incapazes do serviço activo pela
junta hospitalar de inspecção-30,
32, 37, 70, 75, 207, 267, 317,
414,419,484,485,524,526,
549, 551,553,573,615,620,622,656,

eso.

nos termos do n.s 2.° do § 2.° do artigo 60.0 do decreto
132,415,449,484,551,
617.
_nos termos do decreto n.O13:646, de 21 de Maio de 192712:.t
-nos termos do artigo 469.0 do decreto de 25 de Maio de 1911-

--

n.v 12:017, de 2 de Agosto de 1926-71,

29.
SI

S. Tiago da Espada:
--

concessão desta medalha-51,

95, 96, 241,592.

Sargentos:
--

baixa do serviço militar, nos termos do decreto n.s 15:790,
de 27 de Julho do corrente ano-616.
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Portuguesa

da Cruz Vermelha:

-_

concessão desta medalha-19,
667.
-_
pessoal equiparado - 698.

87, 143, 431, 432,560,609,

Supranumerárlos:
-_

por ter deixado de prestar serviço na Manutenção Militar317.
,
-_
por ter deixado de prestar serviço no Instituto dos Pupilos
do Exército-419.
_'por ter deixado de prestar serviço na Escola Militar de
Aaro, taçâo - 452.
-_
por terem regressado da arma de aeronáutica-131.
-_
por terem'regressado
da licença ilimitada-131,
213.
-_
por terem sido julgados prontos para todo o serviço-201.
-_
por terem regressado do Ministério das Colónias-448,
622,
Supremo Tribunal Militar, pessoal-182,
213, 261, 327,
455, 656, 663.

Tôrre e Espada:
-_
-_

T

antorização para usar a palma-162,
294.
concessão desta medalha - 51, 243, 53ti, 565.

Tr:ansferênclas
a5G, 557, 578.

por motivo disciplinar -465,

r>Ü6, 530,

Tribu!,als militares, pessoal:

-_
-_
--

Llsboa-118.
pôrto-690.
Viseu-6SG.

U

Unidades condecoradas-95.
V

Valor militar-concessão
desta medalha-33.
Vencimentos
dos oficiais de reserva e reformados - 22, 49, 92, 93,95,149,155,194,236,237,238,241,277,
281, 339, 437, 438, 466, 5l1, 515, 536, 563, 585,609,643,667,
671,716.
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N.O 1
MINiSTt:RIO

DA GUERRA

28 DE JANEIRO DE 1928

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se ao exérclto o segulnte:

1. o -Decreto
linistério da Guerra- t.a DireeçãoGeral- 2.· Repartiçlo
Oonsiderando os relevantes serviços prestados à aeronáutica militar nos onze anos em que desempenhou o
cargo ~e mecânico;
. OonsIderando as vantagens que resultarão para o ser,?-ço da arma de. aeronáutica da permanência no s~u efectivo do alferes graduado mecânico Manuel António Gouveia;
Oonsiderando os sacrificios feitos em prol da arma de
a~ronáutica onde presta serviço, entre os quais podem
citar-se a sua permanência no [ront: durante a Grande
Guerra, as viagens aéreas a Macau e ao Brasil e também
a visita de estudo que por sua própria conta fez aos estabelecimentos fabris da aeronáutica francesa em 1925;
Usando da faculdade que me confere o n." 2.0 do artigo 2.0 do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições:
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 É graduado em tenente o alferes graduado
mecânico do grupo de esquadrilhas de aviação «República» Manuel António Gouveia, contando a antiguidade
desde 11 de Setembro de 1926.
Art. 2.0 Fica revogada a legielação em contrário.
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Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do.presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Governo da
República, em 7 de Janeiro de 1928. -ANTÓNIO ÓsCAR DE FRAGOSO CARMONA--José Vicente de FreitasManuel Rodrigues Júnior -- João José Sinel de OordesAbilio .Augusto Valdês de Passos e Sousa-.Agnelo
Portela-.António
Maria de Bettencourt RodriguesAlfredo Augusto de Oliveira Machado e Gosta - Artur
Ivens Ferrae-s=Joeé
.Alfredo Mendee de MagalhaesFelisberto .Alves Pedrosa.

2. o - Por decretos de 7 do corrente mês:
linislério da Guerra - P Direcção Geral- 2. a Repartição

Concedidas as vantagens de "que trata o § único do
artigo 6.0 do decreto n. o 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
desde 1 de Outubro de 1997, ao major de cavalaria em
serviço no Ministério das Colónias, Anibal de Almeida
Franco, por ter completado o tempo de serviço fectivo
como oficial necessário para o primeiro aumento de
10 por cent-o sõbre o soldo.
Concedidas
as vantagens de que trata o § lÍRico do
utigo 6.0 do decreto n. o 5:á70, de 10 de Maio de 1919,
modiücado pelsa.lei n. o 1:039, de 28 de Âgosto 00 1920,
desde 3 de Dezembro de 1925, ao tenente da aeronáutica. José. Mall1~l Mendonça, por ter completado o tempo
de serviço efuctivo COD1O oficial neces ário para o prieiro aumento de 10 poz cento sobre o s Mo.

.A.lmti.doao efectivo do exército o capit~ na situação
de reserva Laurindo Vieira, desde 28 de Fevereiro de
1927, por ae 8I:ohar incurso no artigo 175.0 do Código

~ Justiça. ~tar.
:Rc)fOJ:lllDj

'1'enelÚÁlde cavalaria, adido ao q,oooo:o,Júlio dos Santos, em serviço no Minilt~l:ip dali Colónias, por ter sido
julgado in.cap~ de todo o ~erv:içQpela, 1untA ceuval de
inspecção na colónia de Angola.
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3.° - Por demtos de 15 do corrente mês:
linistério da Guerra-

f.& »irecçáo ~ral:

Tenente-coronel, o major de infantaria, no quadro da
arma, José Frederico Guilherme de Almeida Afez, nos
termos dos artigos 1.0 e 2.° do decreto D.O 14:869, de
11 do corrente mõs.
2." Repa.rtição

Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570. de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
ao coronel de infantaria José Joaquim Oanhão, na 4.'1Repartição da 1.& Direcção Geral do Ministério da
Guerra, como tenente-coronel, desde 1 de Novembro de
1927, 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
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 Novembro do ano findo, ao capitão
do serviço de administração militar, na guarda nacional
republicana, Augusto Campilho de Lima. Barreto, por
ter completado o tempo de serviço efectivo como oficial
necessário para o segundo aumento de 10 por cento sobre o sõldo.
Rejeitado o recurso interposto perante. o Conselho de
Recursos pelo tenente de cavalaria José Maria da Costa,
por ser manifestamente ilegal.
Govérno milita.r da. Ma.deira

Tenente-coronel, o major de [nfantaria Vasco Criepiníano da. Silva, nos termos dos artigos 1.° e 2-.0 do
decreto n,? 14:869, de 11 do corrente mês.
DireoQão da. Arma. de infanta.ria.

Tenente-coronel, o major Henrique de Melo, nos termos dos artigos 1.0 e 2.° do decreto n,? 1.4:869, do H
do corrente mês.
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Quadro da arma de infantaria

Tenentes-coronéis,
os majores, no quadro da arma,
Eugénio Tôrre do Vale e Mário Constantino Oom do
Vale, nos termos dos artigos 1.0 e 2.0 do decreto n,o
14:869, de 11 do corrente mês.
Majores, os capitães, no quadro da arma, Carlos de
Noronha, César Amadeu da Costa Cabral e Herculano
Jorge Ferreira, nos termos dos artigos 1.0 e 2.0 do decreto n.? 14:869, de 11 do corrente mês.
Regimento de infantaria. n.O 1

Tenente-coronel, o major Caetano Eduardo Freire de
Andrade, nos termos dos artigos 1.0 e 2.0 do decreto
n,? 14:869, de 11 do corrente mês.
Regimento de infanta.ria. n.· 6

Tenente-coronel,
o major Luis Torcato de Freitas
Garcia, nos termos dos artigos 1.0 e 2.0 do decreto n. o
14:869, de 11 do corrente mês.
Regimento de infantaria. n.s 6

Major, o capitão Augusto César Brochado Brandão,
nos termos dos artigos 1.0 e 2.0 do decreto n.? 14:869,
de 11 do corrente mês.
Regimento de infantaria n.s 10

Major, o capitão João António Lopes Saldanha, nos
termos dos artigos 1.0 e 2.1>do decreto n.? 14:869, de 11
do corrente mês.
Regimento de infantaria. n.O115

Tenente-coronel, o major Ernesto J údice de Oliveira,
nos termos dos artigos 1.0 e 2.° do decreto n." 14:869,
de 11 do corrente mês.

.

Regimento de infantaria. n.O 16

Tenente-coronel, o major João Francisco Pires do
Carmo, nos termos dos artigos 1.0 e 2.° do decreto
n. o 14:869, de 11 do corrente mês.
Regimento de infantaria n.O22

'I'enente-coronol, O major Álvaro Soares de Melo, nos
termos dos artigos 1.0 e 2.0 do decreto n. ° 14:869, de 11
do corrente mês.
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Major, o capitão Luis de Sousa Ribeiro, nos termos
dos artigos 1.0 e 2.° do decreto n," 14:869, de 11 do corrente mês.
Batalhão de caçadores n.O7

'I'enente-coronel, adido ao quadro, o major adido ao
quadro José Maria Vale de Andrade, nos termos dos
artigos 1.0 e 2.° do decreto n.? 14:869, de 11 do corrente mês.
Batalhão de metralhadoras n.O2

Major, o capitão Manuel de Jesus Moreira, nos termos dos artigos 1.0 e 2.° do decreto n.? 14:869, de 11
do corrente mês.
Distrito de recrutamento e reserva n.O8

Tenente-coronel, o major de infantaria Francisco Feio
do Vale, nos termos dos artigos 1.0 e 2.° do decreto
n,? 14:S69, de 11 do corrente mês.
Distrito de recrutamento e reserva n.O18

Tenente-coronel, o major de infantaria Joaquim Leitão, nos termos dos artigos 1.0 e 2.° do decreto n.? 14:869,
de 11 do corrente mês.
Carreira de tiro Vergueiro-Ducla Soares

.Major, O capitão de infantaria, sub-director, Fernando
Lapa de Oliveira Correia, nos termos dos artigos 1.0 e
2.' do decreto n,? 14:869, de 11 do corrente mês.
Quadro da arma. de artilharia

Coronel, o tenente-coronel Luciano José Cordeiro, nos
termos dos artigos 1.0 e 2.° do decreto n." 14:869, de
11 do corrente mês.
Quadro~a arma. de cavalaria

Coronel, o tenente-coronel José Gonçalves Paúl, nos
termos dos artigos 1.0 e 2.0 do decreto n. o 14:869, de
11 do corrente mês.
Regimento de oavalaria n.O ~

Coronel, comandante, o tenente-coronel comandante
interino João Nepomuceno Namorado de Aguiar, nos
termos dos artigos 1.0 e 2.° do decreto n.? 14:869, de
11 do corrente mês. .
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Regimento de of\vllolaria.n.o 8

Coronel, comandante, o tenente-coronel comandante
interino Carlos Baptista Gonçalves Guimarães, nos termos dos artigos 1.0 e 2. o do decreto n. o 14:869, de 11
do corrente mês.
Esoola Militar

Tenente-coronel, o major de infantaria do quadro de
eomiasões Fernando Pais Teles de Utra Machado, nos
termos dos artigos 1.0 e 2.0 do decreto n. o 14:869, de
11 do corrente mês.
Esoola de Ofioiais Milioia.nos

Tenente-coronel, adido ao quadro, o major de infantaria adido ao quadro, comandante da mesma Escola,
António Germano Guedes Ribeiro de Carvalho, nos termos dos artigos 1.0 e 2.0 do decreto n.° 14:869, de 11
do corrente mês.
Escola de Esgrima do Exército

Tenente-coronel, O major de infantaria, comandante da
mesma Escola, J osé Firmino da Veiga Ventura, nos termos dos artigos 1.0 e 2.°' do decreto n, 14:869, de 11
do corrente mês.
Ó

Instituto

Profissional dos Pupilos do Exéroito

Tenentes-coronéis, os majores: de ínfantarla Fernando Símas Xavier de Bastos e de cavalaria Carlos dos
Santos Natívidade, ambos no quadro de copríssões, nos
termos dos artigos 1.0 e 2.° do decreto n." 14:869, de 11
do corrente mês.
Major, o capitão de infantaria, no quadro de comissões, Viriato da Fonseca Rodrigues, nos termos dos artigos Lo e 2.°. do.:decreto n.? 14:869, de~l1 do corrente
mês.
1.· tribunal militar territorial

Major, o capitão de infantaria, no quadro de comissões,
J oito Coelho Teixeira, nos termos dos artigos 1.° e 2.0
do decreto n." 14:869, de 11 do.corrente mês.
DireoQão dos ServiQos Gráfioos do Exéroito

Majores, os capitães de infantaria, no quadro de com.iss~es, Manuel Ãntônío de Carvalho e António Coelho
Correia d~ Cruz, nos termos dos artigos L." e 2.° do
decreto n. ° 14:869, de 11 do corrente mês.

2.- Série
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Adidos

Coronel, graduado, o teneate-óoronél de cavslarià,
grad.uado, adido, António Belard da Fonseca, em serviço no Ministério
do Comércio e Comunicações no~
termos dos artigos 1.0 e 2.0 do decreto n." 14:869, de 11
do corrente mês.
.
'I'enontes-coronéis, os majores de infantarie.: adldo~,
João Rodrigues Baptista, na guarda nacional rép~bhcana, e Prancisco Marcelino Afonso, Alberto da Sl1va
Pais e José Machado Duarte Júnior, no Ministério dás
Colónias, e adido ao quadro, Bento Esteves Roma, todos
nos termos dos artigos 1.0 e 2.0 do decreto n,o 14:869,
de 11 do corrente mês.
Majores, 08 capitães de infantaria: adidos! Francisco
de Paula e Silva Ramos, na guarda nacional republicana, Joaquim. António Marques Júnior, na polícla de seguranc:a pública, e Jorge de Castilb.9, na situação de licença ilimitada, todos nos termos dos artigos 1.0 e 2.
do decreto n. Ó 14:869, de 11 do corrente mês.

c)

3.· Repartição
Majores, os capitães d.e infantaria Fernando Nobre
Madeira e llenrique Gomes, nos termos dos artigos 1.'0
e ~.o do decreto n . .! i4:869, de 11 do corrente mês.

linislério

da Gaerra- 2. a Direcção Gml- 3.a Re~llrliçio

Coronel, o tenente-coronel de artilharia Alexandre
Herculano Garcia, nos termos dos artigos 1.0 e 2.0 do
decreto n. o 14:869, de 11 do corrente mês.

4. o - Por decretos de 2f do corrente mês:
lilli,l~rio da Gnerra - V' Direeçlo Geral- !,R Reparlit10

Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.0 do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
a contar das datas que lhes vão indicadas, aos oficiais de
infantaria em seguida mencionados:
Coronéis: Alfredo de Passos Riboiro, no regimento de
infantaria h:? S, desde 1 de Novembro de 1924; Júlio
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Alberto de Sousa Schiappa de Azevedo, no regimento
de infantaria n." 19, e João Maria Teles de Sampaio
Rio, no batalhão de caçadores n.? 2, desde 1 de Novemhro de 1927, por terem completado o tempo de serviço
efectivo como oficial necessário, o primeiro para o primeiro aumento e os restantes para O segundo aumento
de 10 por cento sõbre o sõldo.
Tenente-coronel Celestino Júlio Garcia Gomes, no Colégio Militar, desde 1 de Novembro de 1927, por ter
completado o tempo de serviço efectivo como oficial necessário para o segundo aumento de 10 por cento sobre
o soldo.
Majores: Alfredo Ribeiro da Fonseca, no quadro da
arma j Domingos Cosmelli Cancela, no batalhão de caçadores n. o 2 j Tristão Augusto de Noronha Freire de
Andrade, no batalhão de ciclistas n, o 2; Agostinho Barreto Rodrigues de Oliveira, no Instituto Profissional dos
Pupilos do Exército, desde 1 de Novembro de 1927; Nicolau Lopes Perdigão, no regimento de infantaria n.? 5,
desde 31 de Dezembro de 1927 j José Firmino da Veiga.
Ventura, na Escola de Esgrima do Exército, e Francisco Marcelino Afonso, adido nas colónias, desde 1 de
Novembro de 1926, por terem completado o tempo de
serviço efectivo como oficial necessário para o segundo
aumento de 10 por cento sóbre o sôldo.
Capitães: António José Teixeira de Miranda, no regimento de infantaria n.? 8, desde 29 de Maio; José Rodrigues Gaspar, no quartel general da 2.&região militar, desde 15 de Novembro; Júlio Mário da Cunha
Viana, no quadro da arma, desde 11 de Dezembro; Antónío Ferreira Damião Júnior, no regimento de infantaria n. o 5 ; João César Carvalho de Vasconcelos, na
guarda nacional republicana; Eugénio Ivo de Parada e
Silva Leitão e Augusto Bernardo de Freitas Júnior, no
quadro da arma; Francisco da Conceição dos Reis Severo, no regimento de infantaria n.? 1; Augusto César
de Morais, no regimento do infantaria li.o 8; J osé Serra
da Silva, no regimento de infantaria n.? 11; Luis da
Silva Curralo, no regimento do infantaria n. o 19; João
Duarte Biscoito, no regimento de infantaria n. 20; João
Macedo de Freitas, no batalhão de infantaria n. o 4,7;
Mário Augusto Vaz e Secundino Sena, no batalhão de
caçadores n. o 3; António Augusto Monteiro, no batalhão
de metralhadoras n.? 2; José Maria Correia Cardoso, na
carreira de tiro de Coimbra; Domingos José Santos de
Ú

,
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Lemos, na carreira de tiro de Elvas, desde 1 de Nove~bro; Júlio Pereira. Machado, no regimento de infantaria n. ° 8, desde 30 de Agosto, e José de Matos Lamúria,
no regimento de infantaria n." 10, desde 7 de Dezembro
d.e 1927, por terem completado o tempo de serviço efecüvo como oficial necessário, os seis primeiros para o
segundo aumento e os restantes para o primeiro aumento de 10 por cento sobre o sõldo,
Tenentes: Carlos Ciríaco Ferreira da Silva, no quadro da arma; António Delfino, no regimento de infantana n." 14; João Damasceno da Silva Oouto, no regimehto do infantaria n. o 21 ; José Joaquim da Fonseca,
no batalhão de metralhadoras n.? 2; João de Sousa Nunes, na guarda nacional republicana, e Rui Padrão Pessoa de Amorim, adido no Ministério das Oolónias, desde
30 de Junho de 1927. por terem completado o tempo de
serviço efectivo como oficial, necessário para o primeiro
aumento de 10 por cento sobre o sôldo.
Ooncedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
desde 1 de Novembro de 1927, :lOS capitães do quadro
auxiliar dos serviços de engenharia António Manuel
Botelho e José Viegas dos Mártires, e, desde 6 de Maio
de 1923, ao tenente de engenharia Judah Bento Ruah,
por terem completado o tempo de serviço efectivo como
oficial necessário para Q primeiro aumento de 10 por
Cento sobre o sõldo.
Demitido de oficial
António de Brito, por
bro de 1927 o tempo
artigo 175.° do Código

do exército o alferes, reformado,
ter completado em 30 de Dezemde ausência iligftima previsto pelo
de Justiça Militar.

Regimento de artilharia ligeira

D.· 3

Tenente, o alferes João Lopes Leal, contando a antígUidade, para todos os efeitos, desde 1 de Dezembro de
1927.
Regimento de artilharia ligeira n.o6
\.T Tenente
miliciano, o alferes miliciano João Baptista
""uoes das Neves.
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Regimento de oavalaria n.O3

Tenente-coronel,
gundo comandante
Tavares.

segundo comandante, o major, seintorino, João José de Avelal' Pinto

Regimento de oavalaria n.· 4:

Tenente, adido ao quadro, Francisco António Pinheique de regresso de licença ilimitada se apresentou
em 13 do corrente mês.

1'0,

Adidos

Major de infantaria, no quadro da arma, António Maria Pinto Cardoso Salgado, e alferes de infantaria, !jupranumerário, J oaq uim Maria Valente, por lhes ter sido
concedida licença ilimitada.
Capitães: de infantaria, no quadro da arma, João
Carlos Teles de Azevedo Franco, e do batalhão de caçadores n." 7 Manuel Fernandes da Costa, e de cavalaria
Luis Filipe Azinhais Mendes, na Direcção da arma, por
terem sido requisitados pura desempenharem os dois
primeiros comissões de serviço dependentes do Ministério do Interior e o último o lugar de ajudante de campo
do director interino da arma de aeronáutica, nos termos
do § 2.0 do artigo LOdo decreto n. o 14:110, de 16 de
Agosto de 1927.
. Tenentes de infantaria : no quadro da arma, António
Barbosa, por ter sido requisitado para desempenhar
uma comissão de serviço dependente do Ministério da
Instrução, e miliciano Luis Gamito Dentinho, nos termos
do n,o 2.0 do artigo 4.0 do decreto D. o 12:162, de 21 de
Agosto de 1926.
Adidos ao quadro

Capitão de infantaria Alípio José da Cruz Oliveira, e
tenente de infantaria José Joaquim de Oliveira Pegado,
ambos adidos, que se apresentaram, respectivamente, de
regresso do Mini.stério do Interior e das Colónias, em
22 de Outubro de 1927 e 10 do corrente mês.
Disponibilidade

Tenente de infantaria, adido, António Manuel Trigo,
que de regresso do Ministério das Colónias se apresentou em 4 de Dezembro último.

2.- Série
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Inaoti vida.de
Capitão
de infantaria,
em disponibilidade,
Lucínio
~onçalves Presa, por ter sido julgado incapaz temporàl'w,mente do serviço activo pela junta hospitalar de)nspecção.
Reserva
Coronel de cavalaria João Baptista Sant' Ana Leiria,
comandante interino da 1.1l brigada de cavalaria, nos termos do artigo 86.0 da lei de 12 de Junho de 1901.
. Tenentes-coronéis,
os majores de infantaria, na mesma
sItuação, Augusto Carlos Cabral da Silva Rosa e João
Henrique de Melo, nos termos do artigo 441. o do decreto
de 25 de Maio de 1911.
Reforma
Coronéis João António da Mota,'João
Augusto Leitão, Luís Correia Acciaiuoli de Meneses e' José de Sousa Rosa Júnior,
e capitão capelão Manuf'l Gomes Miguéns, todos na situação de reserva, por terem atingido
o limite de idade nos termos do n. o 3.0 do § 2.0 do artigo 60.0 do decreto n. o 12:017, de 2 de Agosto de 1926 .

•
Ministério da Guerra - 2. a Direcção Geral- 5. a Reparli~áo
Negado provimento
ao recurso interposto
perante o
Conselho
de Recursos
pelo general na situação de reserva Adriano Abílio de Sá, que recorre do despacho
dado num requerimento
em que pedia que sõbre os seus
vencimentos
de reserva lhe fôsse abonada mais a percentagem
que as leis lhe garantem pelo facto de haver
Sf>rvido nas colónias, por o referido Conselho não ter
Competência para decidir sõbre o assunto do mesmo re. curso por ser contrário à lei.
Negado provimento
ao recurso interposto
perante o
Conselho de Recursos pelo coronel, na situação de reserva, Jaime Augusto Vieira da Rocha: que recorre do
despacho dado num requerimento
em que pedia que lhe
fôssem conservados
os vencimentos que recebia à data
d? decreto n. o 13:586, ou pelo menos que sõbre os venCimentos activos se lhe juntasse 0,14 por cento por cada
peno do de trinta dias de serviço colonial até o limite
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de 25 por cento que a lei determina, por o referido Conselho não ter,competência para decidir sobre o assunto
do mesmo recurso por ser contrário à lei.
Negado provimento ao recurso interposto pelo coronel,
na situação de reserva, Francisco Gonçalves, que recorre
do despacho dado num requerimento em que pedia para
que lhe fõssem concedidos os vencimentos que recebia à
data do decreto n,o 13:586, por o referido Conselho não
ter competência para decidir sôbre o assunto do mesmo
recurso por ser contrário a lei.

linistério da Guerra-

a.a .Direcção Geral-

8.a Repartição

Ingressa no corpo do estado maior, nos termos da
alínea b) do artigo 25.0 do decreto de 25 de Maio de
1911, modificado pela lei n. o 798, de 31 de Agosto de
1917, ficando inscrito no quadro da sua arma, nos termos do § 2.0 do artigo 28.0 do mesmo decreto e lei, o
major de artilharia, com o curso do esjado maior, Alberto Xavier da França Dória.

5. o - Portarias
Per

portarias de 7 do corrente mês:
liuistério da Guerra - Repartição do Gabinete

Louvado o coronel de engenharia Inácio Manuel de
Sousa Freire Pimentel, comandante de engenharia do
govêrno militar de Lisboa, pela elevada competência
técnica e inexcedível dedicação com que tem desempe- .
nhado todos os serviços de que tem sido incumbido, afirmando sempre ~as suas brilhantes qualidades de militar
e de distinto engenheiro.
Tendo o tenente-coronel do corpo do estado maior
José Joaquim Ramos realizado no passado mês de Dezembro, na Sociedade Nacional de Belas Artes, uma
exposição de pintura, cujos traoalhos, alguns dos quais

2.' Série
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sôbre episódios da Grande Guerra, revelam grandes conhecimentos artísticos e aturado estudo, a par de grande
patriotismo e dedicação pêlos assuntos militares, procurando assim engrandecer a sua profissão: manda o
Govõrno da República, pelo Ministro da Guerra, louvar
o referido oficial pela sua patriótica iniciativa e impulso
dado às artes de que é muito digno cultor.
.

Tendo em atenção os serviços prestados pelo tenente
picador da Escola Prática de Cavalaria, António César
de Oliveira, na Comissão de Honra dos Padrões da
Grande Guerra para erigir o monumento em Tôrres
Novas, e considerando o esfôrço despendido pelo oficial
para que fósse levada a cabo a homenagem aos mortos
daquele concelho durante a Grande Guerra, e o impulso
e energia infatigável que desenvolveu, ora removendo
todas as dificuldades que se lhe depararam, ora trabalhando e lutando porfiadamente para lhe dar finalidade,
no que mostrou zêlo digno de nota e um grande valor
patriótico a par de uma vontade forte e inquebrantável:
manda o Govêrno da República Portuguesa louvar o referido oficial, aígnificando-lho assim o apreço em que tem
as suas qualidades.
Dissolvida a comissão nomeada por portaria dos Ministérios do Interior, da Guerra e da Marinha, de 21 de
Abril de 1927, para tratar da recepção da missão do
exército espanhol e da éqiüpe representativa da guarnição militar de Madrid que veio a Portugal disputar a
«Taça Guarnição Militar de Lisboa», no sexto encontro
militar de foot-ball entre as guarnições militares de Lisboa e Madrid, e louvados todos os membros da mesma
comissão pela sua admirável solicitude concorrendo para
o excelente êxito dessa visita, tanto sob o aspecto desportivo, como atendendo à cordealídade de relações com
a Espanha.
linislério da Guerra-

ta Direeção Geral- 3.a Reparlição

Admitido no Asilo de Inválidos Militares da Princesa
D. Maria Benedita o soldado José Borges Casimiro,
n. o 332-A da 3. a divisão do Depósito Militar Colonial,
por lho aproveitar a condição 5. a do artigo 4.0 do respectivo regulamento.
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6. o - Por determinação do Govêrno da República:
Presidêucia da irllública

Exonerado de oficial às ordens de S, EX,II o Presidente da República o capitão do regimento de cavalaria n," 7 José da Câmara Meneses Alves.

linistério da Guerra-

ta Direc'láo Geral- 5," Repartição

Capitão do serviço de administração militar, do quadro dos oficiais do mesmo serviço, Alfredo Marques de
Mendonça,
'
Delegação na 1."região militar

Capitão do serviço de administração militar, da 5,11
repartic;ão da 2," Direcção Geral do Ministério da Guerra,
António Álvaro dos Santos Poreira, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional,
Delegação na 4,· região milítar

Tenente do serviço de administração militar, da Escola
Prática de Engenharia, Armando Martinho do Oliveira
Soares, por motivo disciplinar,

Uillistério da Guerra - 3.& Direcçãe Geral- 5. a Repartição

Capitão de batalhão de caçadores D, o 4 Tito Lívio
Raposo da Ponte, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
6," Repartição

Tenente-coronel do corpo do estado maior, da 5,' Repartição, Joaquim dos Santos Correia.
Seoção de oartografia

Capitão refurmado Armando José de Serpa Rosa.
Tenente do batalhão de ciclistas n." 2 António Rodrigues Ariosa Feio,
liaistério da Caerra-

P DireççioGeral- La Reparli~ão

Tenente do secretariado militar,
Raúl Albano de Loureiro Bastos,

da 3.11 Repartição,

2.1 Série
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3,1 Repartição

Tenente, adido ao quadro dos oficiais do secretariado
militar, da La Repartição, António Joaquim Cândido
Ferreira.
1. reglllo militar - Quartel general
I

Ajudante de campo do comandante, o tenente do regimento de artilharia ligeira n." 5 Alberto Ferreira de
Macedo Pinto.
Tenente do regimento de cavalaria n." 9 José Cardoso Martins de Meneses.
4. Repartição
1

Chefe interino, o major do corpo do estado maior
António José Adriano Rodrigues.
Quadro da arma de infantaria

Capitão do regimento de infantaria n.? 16 Romualdo
Augusto Esteves Tavares, pelo pedir.
Tenentes: do batalhão de caçadores n.? 1 José Augusto Cardoso, do batalhão de caçadores n,° 7 José
Maria Caeiro, e do batalhão de ciclistas n.? 1 José da
Silva Lopes, sendo o primeiro por motivo disciplinar.
Regimento de infantaria n.O3

Tenente do regimento de infantaria n. ° 18, adido ao
quadro, Miguel João Alves, pelo pedir.
Regimento de infantaria n. o 1'5

Tenente miliciano do quadro especial do batalhão de
caçadores n. ° 4 Luís Filipe de Albuquerque Rebêlo,
pelo pedir.
Regimento de infantaria n.O6

Tenente de infantaria,
bano de Matos.

no quadro da arma, Júlio Al-

Regimento de infantaria

n.O9

Alferes supranumerário do regimento de infantaria
n.? 18 Julião Sarmento de Vasconcelos de Castro, pelo
pedir.
Regimento de infantaria

n.O13

Tenente de infantaria, em disponibilidade, António Manuel Trigo.
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Regimento de infantaria n.· 18

Tenente do regimento de infantaria n. ° 8 Augusto de
Faria Lagoá, pelo pedir.
Batalhão de caçadorea n.· 4

Tenentes: de infantaria, adido ao qnadro, Romualdo
Anastácio Lopes do serviço de administração
militar, do
grupo de artilharia a cavalo n.? 1, Hermenegildo Chaves
de Paiva, pelo pedirem.
Batalhão de caçadores n.O10

Capitão, adido ao quadro, do regimento de infantaria
n." 19 Óscar de Almeida Barros da Silva Ramos.
Tenentes: do regimento de infantaria n. ° 12 João Manuel Gomes, por motivo disciplinar; do regimento de infantaria n.? 14 Júlio César da Costa Chaby, e do regimonto de infantaria n. ° 22 Armando Eduardo Pinto Correia; do quadro da arma Leandro Carvalho Roseira;
adidos ao quadro, do regimento de infantaria n.? 12
António Homem Rebõlo Júnior e Vergllio de Oliveira;
aupranumerárlos,
do regimento de infantaria n, ° 19
Lourenço Fernando Duarte (I José Pinto da Costa Monteiro; milicianos, no quartol general da 2. a região militar RaúlJ da Conceição Gonçalves Bravo e do batalhão
de metralhadoras n. ° 2 Narciso dos Santos; do quadro
especial António Dias, e do regimento de infantaria n.? 19
Cosme Pereira de Lemos.
Batalhão de metralha.doras n.O1

Tenentes de infantaria: do regimento de infantaria
n.? 10 Ramiro Telmo Gomes Pereira, do batalhão de caçadores n." 2 Mariano Moreira Lopes, do Arquivo Histórico-Militar José Maria Ribeiro da Silva, e miliciano
José António Ferreira.
Alferes supranumerário do depósito do batalhão de caçadores n.? Ó João Alexandre Caeiro Carrasco.
Batalhão de metralhadoras n.O3

Tenente do regimento
Ferreira Pedras.

n.? 8 Joaquim

de infantaria

Distrito de reorutamento e reserva n.· 9

MajOl~do regimento de infantaria n.?
Perdigão, pelo pedir.

õ

Nicolau Lopes

2." Série
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Distrito de recrutamento e reserva n.o 20

Major do batalhão
Azevedo Oruz.

de metralhadoras

n." 2 Pedro de

Carreira de tiro de Espinho

Capitão de infantaria,
Oruz Oliveira.

adido ao quadro, A~ípio José da

Direoção da arma de artilharia

Capitão do quadro da arma Eduardo
Andrade Freitas, pelo pedir.

Hermenegildo

Regimento de artilharia ligeira n, ° 1

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
do Arsenal do Exército, Eduardo Pereira Coutinho, pelo
pedir.
Grupo independente de artilharia pesada n.O2

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
da escola prática da arma, Amadeu Eduardo de Campos
Beltrão Ferreira Viana, pelo pedir.
Grupo independente de artilharia de montanha n.s 12
Capitão de quadro auxiliar dos serviços de artilharia,

no quadro, Álvaro de Matos, pelo pedir.
Grupo de artilharia

a cavalo n.s 1

Teneute miliciâno do serviço de administração militar,
no quadro especial dos oficiais milicianos do mesmo serviço, Francisco Pinto Amaral.
Grupo de defesa submarina de costa

Capitão de artilharia,
cisco Freire de Matos.

do grupo de especialistas, Fran-

1legimentQ de cavalaria n.O2

Capitães milicianos Luís Augusto de Aragão e Brito
e Humberto Aires Oabral do Sovera!.
Regimento de oavalaria n.O'1

Capitão miliciano Alfredo Oorreia de Barros.
Direoção da arma de engenharia

Capitão do batalhão de automobilistas Mário dos Santos Sobral.
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Escola Prática de Engenharia

Segundo comandante, o major do regimento de sapadores de caminhos de ferro Francisco Nicolau de Sousa
Dias Goulão ,
.Regimento de sapadores mineiros

Capitão de engenharia, do quadro da arma, Eugénio
Sanches da Gama.
Tenente miliciano de pioneiros de reserva, da brigada
n. o 2 de caminhos de ferro, Alfredo Moreira do Amaral.
Alferes miliciano de 'pioneiros, da brigada n. o 2 de
caminhos de ferro, Manuel Gonçalves Malhado Júnior.
Escola Prática de Administração Militar

Alferes do serviço de administração militar, da 3. a
companhia, Cupertino Alves Gomes.
Escola Central de Ofioiais

Capitão de infantaria, no quadro de comissões, Francisco José da Silva Santos Júnior, ficando exonerado do
cargo que desempenhava no Colégio Militar.
Escola de Oficiais Milicianos

Capitão do serviço de administração militar, da 5. a
Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da
Guerra, Alcide de Oliveira.
Oolégio Militar

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Ernesto
Ohianca da Maia.
Depósito disoiplinar

Comandante, o capitão de infantaria, adido ao quadro,
Manuel Joaquim da Trindade Rijo.
.

2,' companhia de reformados

Capitão, adido ao quadro. do regimento de infantaria
n. o 8 Nicolau António de Andrade.
Asilo de Inválidos Militares da Prinoesa
D. Maria Benedita

Exonerado de segundo comandante, interino, o major
reformado Francisco Inácio Pimentel, pelo pedir.
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Itinistérie da Guerra - Repartição do Gabinete

a) Declara-se que por decretos de 5 do corrente mês,
insertos no suplemento ao Diário do Gooêmo u." 3,
1." série, da mesma data, foi exonerado o general Artur Ivens Ferraz dos cargos de Ministro do Comércio e
Comunicações e Ministro interino das Colónias, que oxerceu com muita inteligência, dedicação e acendrado patriotismo, e nomeados para exercerem, respectivamente,
os cargos de Ministro das Colónias e do Comércio e Comuníeações,
o general Artur Ivens Ferraz e o coronel
de artilharia Alfredo Augusto de Oliveira Machado e
Costa.

b) Tendo sido agraciado com a medalha de louvor da
Sociedade Portuguesa da Crnz Vermelha o capitão do
secretariado militar António Augusto Batalha, é lhe permitido usar as respectivas insígnias.

8. °-linistério

da Guerra - t.'- Direcção Gtídl - 2. a Reparliçãn

a) Declara-se que chegaram à sua altura para entrar
no respectivo quadro os tenentes em disponibilidade: do
regimento de infantaria n." 11 Arnaldo José Claro da
Fonseca, e do regimento de infantaria n,° 13 Autónio
Manuel Trigo.
b) Declara-se que nos termos do § 4.° do artigo 1.0
do decreto n.? 13:852, de 29 de Junho do ano findo, inserto na Ordem do Exército n. ° 7, 1." série, do mesmo
ano, é considerado como pertencendo ao rogimento de
infantaria n.? 8 o tenente Joaquim Ferreira Pedras.
c) Declara-se que são nomeados para freqüentar no
primeiro período do actual auo escolar o 3.° grau do curso
de informação da Escola Central de Oficiais os tenentes-coronéis de artilharia Carlos Alberto Ferreira Pinto
Basto e Albino Penalva de Figueiredo Oliveira Rocha
em substitutção dos tenentes-coronéis da mesma arma
Luciano José Cordeiro e Alexandre Herculano Garcia.
d) Declara-se que fica sem efeito a colocação no regimento de artilharia de costa n. o 1, para os efeitos das
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alíneas b) e g) do n.? 1.0 do artigo 434.0 do decreto de
25 de Maio de 1911, do capitão de artilharia Alberto
Mário Cortês dos Santos, inserta na Ordem do Exército
n. ° 11, 2.a série, do ano findo, devendo ser considerado
colocado definitivamente na referida unidade pela mesma
Ordem do Exército.
e) Declara-se que o tenente-coronel do quadro auxiliar dos serviços de artilharia João dos Reis Vitória,
promovido a êste pôsto pela Ordem do Exército n, ° 18,
2. a série, de 61 de Dezembro do ano findo, se achava
colocado no quadro a que pertence, e não na comissão
de recepção e exame, devendo pela. mesma Ordem do
Exército ser considerado como promovido para esta. comissão.

J) Declara-se que fica sem efeito a colocação no quadro especial a q ue se refere o artigo 5.0 do decreto
n." 7:823, de 23 de Novembro de 1921, do capitão miliciano do grupo mudo independente de artilharia mon
tada n.? 14 José Domingues dos Santos, inserta na Ordem do Exército n.? 18, 2." série, de 31 de Dezembro
do ano findo.
g) Declara-se que o capitão do quadro auxiliar dos
serviços de artilharia Custódio Vicente, a que se refere
a declaraçâo k) do n.? 9.0 da Ordem do Exército n.? 18,
2. a série, de 31 de Dezembro do ano findo, se encontra
na situação de reformado.

lz) Declara-se que o coronel do corpo do estado maior
José Augusto Crispiniano Soares atingiu em 10 de Dezembro do ano findo o põsto de coronel na sua arma de
origem.
i) Declara-se que por decreto do Ministério do Comércio e Comunicações n,? 14:572, de 12 de Novembro
do ano findo, inserto no Diário do Gooêmo n. o 252,
1. a série, de 15 do mesmo mês e ano, foi nomeado comissário geral da secção portuguesa na Exposição Iberó-Americana de Sevilha o coronel de engenharia Manuel Gonçalves da Silveira Azevedo e Castro, sendo a
êste oficial abonados os seguintes vencimentos: os ordinários da sua patente pagos pelo Ministério da Guerra
e os de exercício, correspondentes à sua actual situação
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militar e a gratificação mensal de 1.500,s, isenta de
qualquer desconto, pagos pelo comissariado da exposição, comproendendo-se
nos vencimentos de exercício as
gratificações
dif rODcial, de serviço e de comissão, e qualquer outra especial correspondente à situação actual no
exército do referido oficial.
j) Declara-se que por portaria de 16 de Novembro do
ano findo, publicada no Diário do Govêrno n.? 262,2.:1 série, de 21 do mesmo mês, foi concedida a medalha de
cobre de filantropia e caridade do Instituto de Socorros
a Náufragos ao major do quadro auxiliar dos serviços
de artilharia Isidoro Duarte.
k) Declara-se que são nomeados para freqüentar no
primeiro período do actual ano escolar o 3.° grau do
curso de informação da Escola Central de Oficiais os
tenentes-coronéis de cavalaria Alberto Machado Cardoso
dos Santos e Luis da Cunha Meneses.
l) Declara-se que chegaram à sua altura para entrar
no respectivo quadro os seguintes oficiais de cavalaria :
Coronel Júlio Ernesto Morais Sarmento, tenente-coronel, supranumerário, Aloxandre Inácio do Barros Vanzoler, major, em disponibilidade, José da Costa, e capitão
Luis de Sousa.
m) Declara-se que o capitão miliciano de cavalaria
Frederico da Fonseca Rosado o Almeida Pinheiro é
considerado apresentado em 25 de Setembro de 1925,
data em que foi preso por ter um processo pendente,
ficando sem efeito a declaração publicada na alínea n)
da disposição 8. a da Ordem do Exército n. o 14, 2. só.
rie, de 30 de Setembro de 1927.
t1

n) Declara-se que são nomeados para freqüentar no
primeiro período do actual ano escolar os 2.0 e 3. o graus
do curso de informação da Escola Central do Oficiais os
seguintes oficiais de engenharia:
3.0 grau:
Tenentes-coronéis Arnaldo Cardoso Ressano Garcia,
Jaime Eduardo dos Santos Paiva e Humberto Leopoldo
8everim de Morais.
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2.° grau:
Capitães Henrique Hipácio de Brion, António de
Castro Mascarenhas de Meneses, Vergílio César Antunes de Lemos, António Maria Neves de Carvalho, Carlos Venceslau Frazão Sardinha e Mário de Abreu Reis.
o) Declara-se que ficou aprovado nas provas especiais
de aptidão para o pôsto imediato, em 15 de Dezembro
último, o capitão de engenharia Vergílio de Jesus e Silva
Escudeiro.
p) Declara-se que nos termos do artigo 6.° e seus §§
do decreto n." 11:297, de 30 de Novembro de 1925, terminaram o curso de observadores, em 5 do corrente mês,
os seguintes oficiais:
Capitães: de infantaria João Guilherme de Meneses
Ferreira e Manuel Teotónio Borges; de artilharia, Carlos Luis Pereira. de Almeida, e de cavalaria, Luis Filipe
Carneiro de Sousa e Faro.
Tenentes: de artilharia Francisco Maria Mendes Moreira, e de cavalaria Américo dos Santos.
q) Declara-se que desistiram de servir nas colónias,
nos termos do decreto n.? 13:309, de 23 de Março de
1927, no corrente ano, os tenentes: de Infantaria, J osé
Maria Pinto, Zeferino da Cunha. Coelho de Barbosa Vaz
de Castro, e miliciano do quadro especial Manuel Martins Afonso; do serviço de administração militar, milícíano do quadro especial Alberto Celso da Silva Picó, e
do quadro auxiliar dos serviços de artilharia Alexandre
Pereira Trindade.
r) Vencimento que, nos 'termos da lei n.? 1:668, de 9
de Setembro de 1924, compete ao oficial em seguida
mencionado, transferido para a. situaçl o de reserva pela
presente Ordem do Exército:
Coronel de cavalaria. João Baptista Sant' Ana Leiria,
402630, sondo: DO~18pelo Ministério das Colónias, tendo
servido em Angola, (I 3721512 pelo Ministério da Guerra.
Tem dois aumentos de 10 por cento sôbre o soldo e fica
vencendo pelo Govêrno Militar de Lisboa.
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s) 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,i de reforma pela
presente Ordem do Exército:
Tenente do cavalaria, adido ao quadro, Júlio dos
Santos, em serviço no :\Iinistério das Colónias, 226;537,
sendo: 23680 pelo .Ministérío da Guerra ..e 202657 pelo
Ministério das Colónias, tendo servido em Angola onde
reside e por onde fica sendo abonado.

9. ° -lIioistério

da Guerra- 2.a Direcçdo Geral':" 5.1.1Repartição

a) Declara-se que, nos termos do artigo 3.° do decreto
n." 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foi considerada
hábil D. nfaria Bandeira de Campos para continuar a
receber os vencimentos. de seu filho, o tenente, na situação de reserva, da administração militar Joaquim José
Leitão, internado na Casa de Saúdo do Telhal.

b) Declara-se que: nos termos do artigo 3.° do decreto
n. ° 14:525, de ~G de Outubro de 1927, foi considerada
Mbil D. Rita Argíria da Costa Melo. também conhecida
por D. Rita Augusta de Melo e D. Rita Argíria dos
Santos Costa Melo, residente em Ponta Delgada, para
receber os vencimentos de seu irmão, o capitão reformado Constantino Augusto da Costa, em tratamento no
manicómio Miguel Bombarda, constituindo seu procura-·
dor, com a faculdade de substabelecer, o coronel de infantaria Fernando Astolfo da Costa.
c) Declara-se que, nos termos do artigo 3.° do decreto
n.? 14:525, de 26 de Outubro de 19::?7, foi considerada
hábil D. Joaquina Rosa da Conceição Silva Lopes para
receber os vencimentos de seu pai, o alferes reformado
J oão Coelho Lopes, internado na Casa de Saúde do TelhaI.
d) Declara-se que, nos tormos do artigo 3.° do decreto
n.? 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foi considerada
hábil D. Amélia de Castro Pereira Figueiredo Cardoso
para receber os vencimentos de seu marido, o tenente
reformado Álvaro da Fonseca Figueiredo Cardoso, internado no manicómio Miguel Bombarda.
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liniblérlo da &uerra - 3. & Direcção Geral

Declara-se que se acham à venda no depósito de publicações dêste Ministério os Quad1'os orqãnico« das unidades e formações de uma divisilo do etcérctto, ao preço
de 31530cada exemplar, devendo as requisições das entidades residentes fora de Lisboa ser feitas por intermédio da Agência Militar.
8." RepartiçiIo

a) Declara-se que o major do corpo do estado maior
Alberto Xavier da França Dória, que deu ingresso no
mesmo corpo pela presente Ordem do Exército, considerado como tendo dado ingresso em 20 de Maio de
1927, e ocupa na respectiva escala o lugar imediatamente à esquerda do major João da Conceição Tomás
Rodrigues.
é

b) Declara-se que os oficiais do corpo do estado maior
em seguida mencionados chegaram à sua altura para
entrar no rospeetivo quadro nas datas que respectivamente lhes vão indicadas:
Coronel João Carlos Pires Ferreira Chaves, em 22 de
Outubro do 1927.
'I'ononte-coronel Mário Augusto Gouveia Xavier de
Brito, em 27 do Agosto de 1927.

~•• Série
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Obituário

1917
Outubro 22 -

General, na situação de reserva, Augusto Eugénio Vaz de Carvalho.

1927
Novembro 14 - Capitão médico miliciano Carlos Maciel.
Dezembro 18 - Capitão, na situação de reserva, Fraucisco Lopes.
»
22 - Tenente-corouel, reformado, Joaquim Zeferino de
Sequeira.
.
»
28-Capitão
médico, reformado, José Afonso Baeta
Neves.
»
30 - General, reformado, Abel Augusto de Campos
Paiva.
1928
Janeiro
1- General, reformado, José do Oarralhal da Silveira Teles de Carvalho.
•
10 - Coronel, reformado, Manuel da Costa e Sousa.
»
la - Tenente-coronel, reformado, António Tiago de
Araújo.
..
15 - General, reformado, Joaquim Teixeira Moutinho.
»
16 - Major, reformado, José Alves da Costa Rato.

RectUlcações
Na Ordem do Exército D.O 18, 2." série, do ano findo, p, 915,
I. 12 e 13, onde se Iê : "Jacinto Augusto Xavier do Magalhães e
António Maria da Gama Lôbo», deve ler-se: "Jacinto Augusto
Xavier de Magalhães Júnior e Jo"é Maria da Gama Lôbo •.

.Abilio .Augusto Valdês de Passos e Sousa.
Está conforme.

o Ajudante

General,

N.O 2
MINiSTERIO

DA GUERRA

18 DE FEVEREIRO

DO

ORDEM

(2.a

DE 1928

EXÉRCITO
Série)

Publica-se ao exército o seguinte:

1. 0_ Deereto
liuislério da Guerra- f.& Direcção Geral- f.a Reparlição

Usando da faculdade que me confere o D.O 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. ° 1:817, de 12 de Agosto
de 1U25, e decreto n." 13:872, de 1 de Julho de 1927,
se pague o subsídio monsal de 613 a D. Eulália Maria da
Silva, D. Alice da Conceição e Silva e Nelso da Silva,
órfãos do major, reformado, Manuel Inocêncio da Silva,
ficando por esta forma alterado, na parte correspondente,
o decreto de 30 de Abril de 1927, publicado na Ordem
do Exército n.? 6, 2.- sério, de 20 do Maio do mosmo
ano, que' concedia. a totalidade do mesmo subsídio ao
primeiro dos citados órfãos.
O Ministro da Guerra assim o tenha entondido e
faça executar. Paços do Governo da República, 11 de
Fevereiro de 1928.-ANTóN(o OSCAR DE FRAGOSO CAR'MONA-Abilio Augusto Valdês de Passos e Sousa.

2.0-Por

decretos de 28 do mês Onda:
linl5léri.

~I

Guml-!.&

Direcção Geral- 2.& Rf.parli~o

Concedidas as vantagens de que trata o § único do
arti~o 6.° do decreto n." 5:570, do 10 do Maio de 1919,
Inodificndo pela lei D.O 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
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aos oficiais de artilharia em seguida mencionados, 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 sôldo:
Coronéis: do regimento de artilharia de costa n.? 1
José Jorge Ferreira. da Silva e da Escola Prática da
Arma Joaquim da Silveira Malheiro, desde 10 de Dezembro do ano findo; e capitães : do regimento de artilharia de costa n." 2 Luís Gonzaga Bressane Leite Perry
de Sousa Gomes; Cio grupo do defesa submarina de
costa José Inácio de Oliveira; do grupo de especialistas
João Alberto Barbosa Carmona; do quadro da arma
Venceslau Valadas Lopes Feruandes ; do Arsenal do
Exército Paulo Emilio da Silva e Augusto Luciano Alves; adidos, no Ministério das Finanças, Óscar da Silva
Pereira Dias, e no Ministério do Comércio e Comunicações, Alexandre Gomes de Lemos Correia Leal e Augusto Maria Duarte Correia Melo, todos desde 1 de Dezembro do ano findo.
Capitães ~ do quadro auxiliar dos serviços de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n.? 5, José Luis
dos Santos; da 1.a inspecção José Joaquim Manso, Q
da Escola Central de Oficiais José Silvestre, todos desde>
1 de>Novembro do ano findo; e tenentes do mesmo quadro, da 1. a companhia de trem hipomóvel, Agostinho
Leonardo Rodrigues e Francisco dos Santos, ambos
desde 30 de Junho do ano findo, por terem completado
o tempo de serviço efectivo como oficial necessário para.
o primeiro aumento de 10 por cento sobre o sóldo.
'Concedidas as vantagens de que trata o § único doartigo 6.° do decreto n," 5:5,70, de 10 do 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 em seguida mencionados:
Tenente-coronel António Augusto de Abreu Amorim
Pessoa, no quadro da arma, desde 1 de Novembro do
1926; major Artur José de Almeida, na 4" Repartição
da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra, e capitães: Colestino Augusto da Costa, na arma do aeronáutica, e David José do Carvalho, no Ministério das Colónias, desde 1 de Novembro do ano findo, por terem
completado o tempo de serviço efectivo como oficial ne-
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cessário para o primeiro
o sôldo
aumento

aumento de 10 por cento sobre
o primeiro, terceiro o quarto e para o segundo
de 10 por cento sobre o sõldo o segundo,

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 de 1 de Dezembro do ano findo, aos majores
de engenharia
José Cabral
Caldeira
do Amaral
e
Eduardo
Corregedor
Martins,
por terem completado o
tempo de serviço efectivo como oficial necessário para o
primeiro aumento de 10 por cento sabre o soldo.
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, ao
tenente-coronel
do serviço de administração
militar Vitorino Máximo do Carvalho Guímarãee,
por ter completado o tempo de serviço efectivo como oficial necessário
para o segundo aumento de 10 por cento sõbre o sõldo
como major desde 1 do Novembro
de 1926, e o primeiro como tenente-coronel desde 1 de Julho do ano
findo.
Batalhão de pontoneiros
Capitão de engenharia José Luis Moreira, que, de regrosso do Ministério das Colónias, se apresentou
em 10
do corrente mês para preenchimento
do vaga.
Quadro auxiliar dos serviços de engenharia.
Major, o capitão do quadro auxiliar dos serviços de
engeuharia,
em serviço na Escola Militar, José Augusto
Góis, contando a antiguidade
de 14 do corrente mês.
Adido
Alferes do regimento de artilharia. ligeira n,° 5 Lucilia Maia Pinto da Fonseca. por ter sido requisitado para
desempenhar
uma comissão de serviço dep ndente do
Ministério
das Colónias,
nos termos do § único do artigo 5.° do decreto n.? 13:309, do 23 de Março do ano
findo.
Reserva.
Major do quadro auxiliar dos sorvicos de engenharia
Viriato
Gonçalves,
nos termos do artigo 469.0 do decreto de ~5 do Uaio de 1911.
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Capitão do secretariado militar, do grupo independente de artilharia de montanha n. ° 12, António Correia
Marques de Matos, por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção.

3. °- Por decretos de 4 do corrente mês:
lIinistrrio da Guerra-l.

a

lIirecçáo Geral - 2.a neparti~ão

Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto 11.° 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 lho "fio indicadas, aos oficiais de
infantaria em seguida mencionados:
Coronel António Pereira de Sande, na inactividade,
desde 1 de Novembro de 1927; tenente-coronel António
Germano Guedes Ribeiro de Carvalho, comandante da
Escola de Oficiais Milicianos, como major, desde 1 de
Novembro de 1926; majores: Francisco Rosa Ventura,
no quadro da arma, desde 1 de Novembro de 1926;
Raúl da Silva Tavares, no regimento do infantaria n." 18,
Agostinho Pires de Morais, no batalhão de metralhadoras n,° 3, e António Augusto de Morais Machado, no
distrito de recrutamento e reserva n.? 19, desde 1 de
Novembro de 1927; capitães: João Alpoim Borges do
Canto, no quartel general do Governo Militar dos AçOres ; António Pais de Andrade Baeta, no 2.0 tribunal
militar de Lisboa; Luis Alborto de Oliveira o Henrique
de Jesus o Silva Escudeiro, no Instituto Profissional dos
Pupilos do Exército, desde 1 de Novembro de 1927, e
Armando Zaide da Fonseca e Almeida, desde 1 de Novembro de 1926, por terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial, necessário para o segundo
aumento de 10 por cento sõbro o soldo.
Capitães: JOSQ Alexandrino de Paula Pinto, no quadro da arma, desde 30 de Agosto, e João Correia de
Paiva Júnior, no distrito de recrutamento e reserva
n.? 9, desde 1 de Novembro de 1927; tenentes: Américo Rodrigues Ferreira Neves, no quadro da arma,
desde 30 de Junho, e José da Cruz, no batalhão de ciclistas n." I, desde 15 de Julho de 1927; milicianos do
quadro especial: Armando Vitorino Ribeiro, na guarda
nacional republicana, desde 28 de Janeiro; António Ma-
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ria Carreira, na Direcção dos Serviços de Estatística e
Estado Civil do Corpo Expedicionário Português, desde
4 de Agosto; José Rodrigues da Silva Mendes, no regimento de infantaria n." 7, desde 13 de Agosto; Manl101Pedro Rodrigues Pardal, no quartel general do Govêrno ~lilitar do Lisboa, desde :25 de Dezembro; Alvaro Pereira Ribeiro, na Direcção da Arma de Infantaria, desde 27 de Dezembro de 1927, e Manuel José Rebelo, adido no Ministério das Colónias, desde 1 de Novembro de 1924, por terem completado o tempo de
serviço efectivo como oficial nocossário 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, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n." 1 :039, de 28 de Agosto de 1920,
aos capitães de cavalaria José do Melo Pinto Gusmão
Calheiros, no rogimouto de cavalaria n.? 4, desde 2 de
Fevereiro de H)27; João de Albuquerque, no regimonto
de cavalaria n." u, e António Maria \' az, na guarda nacional republicana, desde 1 de Novembro de 1927, por
terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento do 10 por cento
sõbre o sõldo ,

Rejeitado o recurso interposto perante o Conselho de
Recursos pelo tenente de infantaria Rogério Augusto,
por ser manifestamente ilegal.
Dírecção da Arma de Artilharia
Comissão de expedição

Major, o capitão do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia, do regimento de artilharia de costa n." 1, Isidoro do Rosário Coelho, contando a antiguidade, para
todos os efeitos, desde 31 de Janeiro findo.
Regimento de oavalaria n.O 8

Capitão, o tenente António Vieira,
Grupo de avíução de informação n.o 1

Capitão de infantaria, adido ao quadro, no Consolho
Tutelar do Exército do Terra e Mar, José Dias Bargão.
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Adidos

Tenentes de infantaria:
no batalhão de automobilistas,
Leonardo Mendes Fialho Prego; no regimento de infantaria n,o 11, Manuel Vicente; adido ao quadro do batalhão de caçadores n. o 7, José Maria Pinto e o alferes,
adido ao quadro do regimento de infantaria n.? 8, Mário
Pinheiro, por terem sido requisitados
para desempenhar
comissões de serviço dependentes:
o primeiro do Ministério das Finanças, na guarda fiscal ; o segundo o o torceiro do Ministério do Interior, na guarda nacional republicana, e o último do Ministério
das Colónias, em Angola, nos termos .do decreto n." 12:309, de 23 de Março
de 1927.
Adido ao quadro

Tenente de infantaria, adido, Manuel Maria Guttiorres,
que de regresso do Ministério das Colónias
se apresentou em 28 de Janeiro findo,
Disponibilidade

Capitães
de infantaria,
adidos, Alfredo Abílio Nunes
Ferreira
o Manuel Abreu Castelo Branco, que se apr~sentaram : o primeiro de licença ilimitada e o segundo
de regresso do Ministério do Comércio, respectívumonte
em 12 e 27 de Janeiro findo.
Tenentes de infantaria,
adidos, J osó de Albuquerque
e
Pedro J údico Bustorff Silva, o primeiro por se ter apresentado de regresso do Ministério do Interior, da guarda
nacional republicana,
em 23 de Dezembro último e o segundo de licença ilimitada.
Baixa do servíço militar

Alferes
capelão miliciano
Ricardo
Francisco
de Figueiredo, por ter atingido o limite de idade, nos termos
do § 5.0 do artigo 61.0 do decreto n. o 12:017, de 2 de
Agosto de 1926.
Reserva.

Coronel do regimento de cavalaria n." 9 João António
da Costa, o capitães de infantaria,
no quadro
da arma,
António Brás e do regimento de cavalaria n.? 2 Roberto
Maria Alcaide, por terem sido julgados
incapazes
do
serviço activo pela junta hospitalar de inspecção.
Tenente-coronel
do quadro auxiliar dos sorviços de
artilharia,
do depósito geral de material de guerra, António dos Santos, por em 31 do mõs findo ter atingido
o limito de idade, nos termos do n.? 2.° do § 2.° do ar-

2," Série

ORDEM DO EX~RCITO

N.o 2

33

tigo 60.° do decreto n. ° 12:017, de 2 de Agosto de
1926.
Alferes capelães milicianos Alexandre Tomás Pimenta,
Luis Gonzaga de Azevedo, João Maria Baptista Lima,
José Gonçalves de Oliveira, Lourenço da Silva Salgueiro e Alfredo Sanches de Castilho, por terem atingido o limite de idade, nos termos do § 3. o do artigo 61.0
do decreto n.? 12:017, de 2 de Agosto de 1926.
Reforma

Coronéis João Filipe da Rosa Alpedrinha, José Francisco de Almeida Fragoso e Boaventura. de Noronha,
tenente-coronel Estêvão Paulo Afonso, todos na situação
de reserva, e capitão de infantaria, adido ao quadro, •
José Marques de Almeida, os quatro primeiros por terem atingido o limite de idade, nos termos do n. ° 3.0 do
§ 2.0 do artigo 60.0 do decreto n,o 12:017, de 2 de
Agosto de 1926, e o último por ter sido julgado incapaz
de todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção.

linistério da Guerra- f.& Direcção Geral- 4.& Repartição

Condecorado com a medalha militar de prata da
classe de valor militar, com palma, por se achar ao
abrigo do § 2, o do artigo 3. o e artigo 4.° do regulamento
para a concessão da medalha militar de 28 de Setembro
de 1917, e artigo 1.0 do decreto n.? 12:081, de 9 de
Agosto de 1926, o segundo sargento n.? 348-E do regimento de infantaria n. o 8 Aluisio Pereira Ramos.
Condecorado com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços, por se achar ao abrigo da alínea a)
do § 2.0 do artigo 8.° do regulamento para a concessão
da medalha militar, de 28 de Setembro de 1917, o tenente-coronel de cavalaria Manuel da Costa Latino.
Condecoradas com a medalha militar de cobre da classe
bons serviços, com palma, por se acharem ao' abrigo
alínea b) do § 3.° do artigo 8.° e n." 3.° do artigo 13.0
regulamento para a concessão da medalha militar,
23 de Setembro de 1917, alterado pelos decretos
n.OS 6:093, de 11 de Setembro de 1919, e n.? 12:081,
de 9 de Agosto de 1926, as seguintes praças:
Primeiro sargento n.? 12~E do regimento de infande
da
do
de
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taria n. ° 3 António Henriques Cardoso; segundo sal"
gento miliciano n.? 10-E da. Escola Militar de Aviação
João dos Santos; segundo cabo corneteiro n." 31/182
da La companhia Henrique Barbosa das Neves ; soldados n.? 92/270 da La companhia Luciano de Sousa,
n. ° 125/572 da 2. compan hia Alcino Pereira Guimarães, n." 144/1123 da 4.a companhia José Gonçalves, e
n.? 133/1975, do esquadrão, João Augusto Diogo, todos
do batalhão n. ° 4 da guarda nacional republicana.
3

Condecorados com a medalha militar de cobre da
classo de bons serviços, por se acharem ao abrigo da
alínea b) 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, os soldados n.? 43/3320 da 3.a companhia
Manuel Correia, e n.? 178/273l da 4.& companhiaAlfredo Maria Ferreira, ambos do batalhão n. ° 4 da guarda
nacional republicana.
AliDi~tério da Guerra- 3. a Direcção Geral- 8. a Rcpartiçáu

Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n. o 5:570, ele 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n. o 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
desde 10 de Dezembro de 1927, ao coronel do corpo
do estado maior João Augusto Crispiniano Soares, por
ter completado o tempo de serviço efectivo, desde a sua
promoção a tenente, necessário para o primeiro aumento
de 10 por cento sôbre o soldo.

4. o -

Por decretos de 1 t do corrente mês:
Ministério da Guerra- f.& Direc~ão Geral- V' Reparti;ão

Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.0 do decreto n. U 5:570~ de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n. o 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
ao tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
da casa de reclusão tem porária de S. J ulião da Barra,
José Pimentol Rolim Júnior, desde 31 de Dezembro de
1926, por ter completado o tempo de serviço efectivo
eomo oficial necessário para o primeiro aumento de 10
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por cento sõbre o sóldo , ficando nula o de nenhum efeito
a parte do decreto de 2 l de Maio de 1927 que lhe concedeu idênticas vantagens.
Concedidas
as vantagcus
de que trata o § único do
artigo 6.0 do decreto n." 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n." 1:039, do 28 de Agosto de 1920,
ao tenente-coronel
do regimento de cavalaria n.? 3 João
José de Avelar Pinto Tavares, como major, desde 1 de
Novembro
de 1927, por ter completado o tempo de serviço efectivo como oficial necessário para o segundo aumento de 10 por cento sõbre 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,
modificado pela lei n. o 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
a contar de 1 de Dezembro de 1927, ao capitão de engenharia Carlos Venceslau Frazão Sardinha e aos tenentes da mesma arma José Caetano Vieira Lisboa, Orlando
Valdês Tomás dos Santos, Caetano Maria da Cunha
Reis, Manuel da Conceição Gomes, Raúl Barbosa Ferreira Vidigal e Jos6 de Noronha Campos, pO)' terem
completado
o tempo de serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento de 10 por couto sobre
o sôldo.
Concedidas
as vantagens
de qUfl 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:
Majores:
Jaime Pereira da Silva, nas oficinas gerais
de fardamento
e calçado, e Edgar Augusto Cardoso, no
Instituto Profissional
dos Pupilos do Ex6rcito, e tenente
miliciano Mário Nogueira
de -Freitas, no Parque Automóvel Militar, respectivamente
desde 1 de Novembro
de 1926, 1 de Novembro e 28 de Setembro de 1927, por
terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial necessário os dois primeiros para o segundo aumento
e o último para o primeiro aumento de 10 por cento sõbre o sõldo.
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,
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desde 1 de Novembro de 1926, ao capitão do serviço de
administração
militar, na guarda nacional republicana,
Augusto Oampilho de Lima Barreto, por ter completado
'Ú tempo
de serviço efectivo corno oficial necessário para
o segundo aumento de 10 por cento sobre o sõldo, ficando
por esta forma rectificado o decreto de 15 de Janeiro do
corrente ano que lhe concedeu aquelas vantagens.
Negado provimento
aos recursos interpostos
perante
Oonselho de Recursos pelos tenentes de cavalaria Raúl
da Silva Gomes, J oaquim António Bernardino,
Luís da
Oosta Ivens Ferraz,
Raúl Martinho; Matias Gabriel da
- Silva Soares, Manuel Vieira, Albino Augusto de Oliveira,
Gustavo Manuel Santana Cunha Castelo Branco, por não
terem fundamento legal.
Q

Conselho da Ordem Militar de Avia
Vogal,

o general

Amílcar

de Castro

Abreu

e Mota.

3,' região militar
Alferes do secretariado
militar, o aspirante a oficial
do mesmo quadro Marcelino Esteves, contando a antiguidade desde 8 do corrente.
q.uadro da arma de infantaria
Tenente coronel, o major no quadro da arma F'rancisco da Rosa V entura, nos termos dos artigos 1.0 e 2.0
do decreto n.? 14:869, de 11 de Janeiro
do corrente
ano, contando a antiguidade
desde 15 do mesmo mês.
Ji;soolade defesa oontra aeronaves
Capitão do serviço de administração
militar, do quadro de comissões, no Arsenal do Exército, Vorgílio Rodrigues Valente.
A..dide.s

As dactilógrafas
dêste Ministério : de La classe, Grave lína Gomes, e de 2.11 classe, Matilde Nazaré Casimiro,
por lhes ter sido concedida licença ilimitada, respectivamente desde 8 do corrente mês o 1 de Novembro de

1926.
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Adido

Tenente miliciano de infantaria, do quadro especial,
Hermínio de Assunção Castro, por ter sido requisitado
para desempenhar uma comissão de serviço dependente
do Ministério do Interior, na polícia de segurança pública do Pórtc.
Inaotividade

Capitão do batalhão de poutonoíros António Casimiro
da Costa, por ter sido julgado incapaz do serviço temporàríamente pela junta hospitalar do inspecção.
Reserva

Capitão do regimento de infantaria n. o 13 João Luis
de Castro, por ter sido julgado incapaz do serviço activo
pela junta hospitalar de inspecção.

IIlDi~lério da Guma-

!. Direcç1io Geral- P Rcpuliçlo
II

Condecorado com a medalha militar de prata da classe
de/bons serviços, com palma, por se achar ao abrigo da
.alínea a) do § 2.0 do artigo 8.° do regulamento para. a
concessão da medalha n.ilitar, de 28 de Setembro do 1917)
e artigo 1.0 do decreto n.? 12:081, de 9 de Agosto
-de 1926, o capitão da aeronáutica José Pedro Pinheiro
Corroia.

5. G ~ P.rtarias
Por portarias de 28 do mês findo:
Minislério da Guerra -. P

Direcção Gtral-

a.a

Repartição

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, promover, nas datas abaixo indicadas,
a aspirantes a oficial para a Escola Militar, nos termos
do artigo 28.0 do decreto n.? 5:787-4 U, de 10 de Maio
de 1919, e com os vencimentos a que se refere o de-ereto n." 8:693, de 6 de Março de 1923, ampliado pelo
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decreto n." 14:G87, ele 8 de Dezembro de 1927, as seguintes praças e indivíduos da classe civil:
Em 12 de Dezembro de 1927:
Primeiro sargento cadete do grupo independente de
artilharia do montanha n,o 15 Fernando Gualter Queiroga Chaves.
Soldados: do regimento de infantaria n. o 1 António
Farinha dos Santos; do regimento de tolegrafistas José
Nogueira da Costa Branco, Augusto Manuel das Neves
e João Augusto de Sousa Cerej eiro e do batalhão de automobilistas Francisco António Pires Barata.
Civis: César Pais Soares, João Garcia Alves, Abel
de Castro Roque, Henriq ue Carlos Xavier Henriques,.J oão
Baptista de Azevedo, Luciano Roma TOrres, Luís Soares de Oliveira, Martiniano Alexandre Piçarra Homem
de Figueiredo, Alberto Carlos Rodrigues Ribeiro da
Cunha, Manuel Coolho de Carvalho O José Marcelino
Corroia Vilarinho.
Em 13 de Dezembro de 1927:
Primeiros sargentos cadetes: do regimento do cavalaria n.? 4 Rodolfo José Branco Ló e da 3.11 companhia
do administração militar António Leitão Zuquote,
Civis: José Dinis Morão, José António Gamito, Norberto Lacerda Benigno, Armando Pais Gaspar, Elói do
Nascimento Saraiva da Mota e Ernesto Carneiro Allen
Júnior.
Em 17 de Dezembro de 1927:
Primeiros sargentos cadetes: do regimento de infantaria n. ° 1 Tomás Esmoraldo Nobre; do regimento de
artilharia ligeira n." 2 Afonso Lopes Franco, Manuel
Carneiro de Sousa Dias e José de Sousa Fcgaça ; do
regimento de cavalaria n." 2 Carlos Miguel Lopes da
Silva Freire' e da 3. a companhia de administr-ação militar Alcino Júlio Pires.
Soldados: do regimento ele infantaria n.? 1 Domingos
Cabral de Melo e J0110 Magro Romão: do regimonto de
infantaria n.? 3 Boaventura Alves de Sousa Pinheiro; do
regimento de infantaria n. ° 6 Inácio Xavier Teixeira da
Mota; do regimento de infantaria n.? 18 Antero Filipe
Veloso Ramos, Duarte Pinto Bastos de Gusmão Calheiros e Duarte José Martins da Costa Pereira; do regimente de infantaria n.? 20 Américo Mascarenhas Ma-
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cedo, João António da Silva e António Osório Ruas;
do regimento de artilharia ligeira n.? 2 Mário Pereira
dos Santos e Alberto Andrade e Silva; do grupo de
defesa submarina de costa Júlio de Almeida Fernandes;
do regimento de telegrafistas João Pedro Oorreia de Matos o Afonso Magalhães de Almeida Fernandes; do regimento do sapadores de caminhos de ferro João Meira
Rebelo Valente de Carvalho e Eduardo Luis de Sousa
Gentil Bossa; do batalhão de automobilistas Fernando
Eduardo da Silva Pais; da La companhia de saúdo Alfredo José Ferraz Vieira Pinto do Oliveira o do distrito
de recrutamento e reserva D. ° 23 Abel Tavares Fernandes.
Civis: Vítor Maria. dos Santos do Moura Coutinho de
Almeida Eça, Alberto Enes Brandão, António Duarte
Reis, António Pedro Saraiva Júnior, Paulo Parreira,
António Augusto Ferreira, Álvaro Miranda de Morais,
Edmundo Carlos Tórcio da Silva, Mârio Serafim Lopes,
António Augusto Areias, José Galhardo Ferreira, Mariano Augusto Lopes Piros e José Joaquim Rodrigues
Junqueira.
lioislério

da Guerra-

a.a

Direcção Geral- 8.& Rrparlição

Nomeados os coronéis do corpo do estado maior Fernando Augusto Borges Júnior e Ernesto da França
Mendes Machado pura fazerem parte da comissão nomeada por portaria de 3 de Julho de 1926, ínserta na
Ordem do Exército n,? 14, 2." série, do mesmo ano,
para fazer o estudo da campanha do norte da província
de Moçambique, durante a Grande Guerra, na parte
respeitante às operaç-ões efectuadas pela coluna do comando do falecido tenente-coronel do artilharia J OSÓ
Luís de Moura Mendes, cumulativamente com os serviços que desempenham nesta Direcção Geral.

Por portaria de 4 do corrente mês:
li.islério

da Guerra - Rtparlição dn GablDele

Nomeado vogal efectivo da Direcção do Montepio dos
Sargrntos de Terra e Mar, pelo Ministério do' Interior,
em substitutção
do primeiro sargento Francisco Oosta,
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da ruarda nacional republicana, o primeiro sargento
n.? 270 da La companhia do batalhão n." 1 da mesma.
guarda Augusto Paula.

6." - Por determinação do Govêrno da Reptbllca.
liDislério ~a Gnerra -

Tenente
numerário,
Oliveira.

l

ta Direcção Geral- 5.' Rrparliçh

do serviço de administração militar, suprado batalhão de caçadores n.? 6, Salvador de-

li.islério

d.1 Guerra - ta Direcção Geral- Z" Rpplrli~o

Capitão de artilharia miliciano .da esquadrilha
aviação de treino e depósito Álvaro Cabral,

de-

2." região mUitar - Qua.rtel general

Tenente do secretariado militar, do regimento de infantaria n." 20, António Maria Romão, pelo pedir.
Delegação especial do Govérno da República nos AçOres

Ajudante de campo do delegado especial e adjunto da
secção militar o tenente do regimento ele infantaria
n.? 22 Aniceto António dos Santos Júnior.
Regimento de infantaria n.O2

Tenente, adido ao quadro, do batalhão de caçadores
n." 8 António Dias Ferreira.
Regimento de infantaria. n.O6

Tenente do batalhão de ciclistas n,o 1 Rogério Vieira
da Silva Castro, pelo pedir.
Regimento de infa.ntaria n.O9

Major, nos termos do decreto n." 14:869, do 11 de
Janeiro do corrente ano, do regimento \ de infantaria
n.? 6 Augusto César Brochado Brandão, pelo pedir.
Regimento de infantaria n,O14

Tenente de infantaria,
renço da Costa,

adido ao quadro, Jaime Lou-
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de infa.nta.ria. n.O 17

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Iíaúl Eugénio de Aguilar Barbosa Piçarra, pelo pedir.
Batalb.ã.o de oaQa.dofes )l.0 1

Tenente de infantaria, om disponibilidade, José de Albuquerque, pelo pedir .

•
Batalhão de oaçadores n.O 4

adido ao quadro, do regimento de infantaria
n," 11 Joaquim Abrantes, pelo pedir.
Capítão,

Depósito do batalhão de caçadores n.O

li

Tenente de infantaria, no- quadro da arma, Norberto
Joaquim Teixeira de Oastro.
Distrito

de recrutamento

e reserva n.· 3

Ohefe, o coronel comandante do batalhão do caçadores u." 9 José Cesário da Silva, pelo pedir.
Alferes miliciano de reserva Albérico Almeida Gomes,
por ter deixado de prestar serviço na brigada n.? 2 do caminhos de ferro, nos termos do § 3.0 do artigo LOdo
regulamento das mesmas brigadas.
Distrito

de recrutamento

e reserva. n.· 18

Alferes miliciano de infantaria 'I'irso Gonçalves da
Graça, por ter deixado de prestar serviço na brigada
n. o 2 de caminhos de ferro, nos termos do § 3.0 do artigo LOdo regulamento das mesmas brigadas.
Distrito de recrutamento

e reserva n,> 11

'I'euento, adido ~o quadro, do regimento de infantaria
n.? 11 João José da Silva Duarte.
Direcção da Arma de Artilharia
5.- Repartição

Chefe, O major de artilharia,
gio Ribeiro de Sousa.

no quadro da arma, Sér-

Quadro da. arma. de artilha.ria

Major de artilharia, da Direcção da Arma, José de
Alarcão Velaaqnes Sarmento.
Capitão da bataria de artilharia do defesa móvel de
costa n. o 1 Alberto Reinaldo da Costa Figueira.

4.2

ORDK'\r DO EXERCITO
Regimento

de artilharia.

N.o 2

2.' Série

de oosta n.O 1

Tenente, da Direcção da Arma, José António Viseto
Chagas, pelo pedir.
Al feres miliciano de artilharia, da brigada n. o 2 de caminhos de ferro, Raúl Jales Guimarães, nos termos do
§ 3.0 do artigo LOdo decreto n. o 5:456, de 29 de Abril
de 1919.
Grupo independente

de artilharia

pesada

D.O3

Capitão veterinário miliciano do quadro especial, do
extinto regimento de artilharia. n. o 7, Frederico Granate
Leal Tôrres.
Grupo de especialistas

Alferes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
do grupo de defesa submarina de costa, Francisco António de Sousa Freire, pelo pedir.
Direcção da Arma de Oavalaria
:2.' Repartlçilo

Chefe, o tenente- coronel do regimento de cavalaria
n. o 2 Alexandre Inácio de Barros Vanzcler.
Regimento

de cavalaria

n." 3

Capitão médico miliciano, da brigada n. o 1 de caminhos de ferro, João da Silva Figueiredo.
Regimento

de cavalaria

n." 6.

Tenente, adido ao quadro da arma, Raúl Baptista Lúcio da Silva.
Regimento

de cavalaria

n.· 8

Tenente miliciano, da brigada n. o 6 de caminhos de
ferro. Álvaro de Sonsa Leal, nos termos do § 3. o do artigo 1.0 do decreto n.? 5:456, de 29 do Abril do 1919.
Coudelaria

Militar

de Alter

Tenente de cavalaria, no depósito de remonta e garanhões, Bento da França Pinto do Oliveira.
Escola. Prátioa

de Engenharia.

Tenente médico do batalhão de pontoneiros Manuel
Carlos Soares Pinto, pelo pedir.
Regimento

de sapadores

mineiros

Tenentes milicianos 110 pioneiros, do batalhão de automobilistas, João Furtado Henriques o Ansolmo Ferreira
Pinto Basto.
.
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Batalhão de pontonetros

Tenente módico da Escola Prática
Jaime Castanheira Samuel.

de Engenharia,

Grupo de aviação de informação n. o 1
Grupo de esquaddlhas

rle aviação ,República>

n.· :J
Capitão da aeronáutica Joaquim Sérgio da Silva.
Es rundr-Ilh a

Batalhão de aerosteiros

Tenente miliciano do serviço de adnrínístrnção militar,
do quadro especial da 3.1\ companhia, Miguol Rodrigues
Centeno Júnior.
4.' inspecção do serviço de saúde militar

Tenente do quadro auxiliar do serviço do saúdo da
3.a companhia Manuel ~lateu8 Fernandes, pelo pedi]'.
Quadro dos oficiais do serviço de administração militar

Capitão do serviço do administração militar, do extinto grupo de trem n.? 1, Luís Josó Gonçalves.
Escola Militar

Capitão do serviço de administração militar, do quadro de comissões, na Manutenção Militar, Bráulio Ludgero de Freitas.
Colégio Militar

Tenente do regimento
nando Lopes.

de cavalaria n. o 2 Vasco For-

Esoola Central de Sargentos

Comandante, o major de infantaria, chefe do distrito
de recrutamento e reserva n.? 19, Albano de Melo Pinto
Veloso.
.
Capitão do regimento de sapadores de caminLos de
ferro José Afonso Lucas,
'I'encnte do serviço de administração militar, do regin10nto de infantaria n.? G, Artur Gonçalves da Silveira.
Conselho Tutelar do Exército de Terra e Mar

'I'ouente do regimento de infantaria n.? 11 José l\fttria
Brás, pelo pedir.
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Júri para avaliar as provas especiais de aptidão pa.ra o
pOsto de major dos capitães das diversas armas no corrente ano :
Vogal eventual, o coronel de artilharia
Teixeira de Vasconcelos
em substitutção
mesma arma Carlos Luis Monteiro .

.

Luis Augusto
do coronel da

Júri para avaliar as provas de aptidão para. o pOsto de
mlljor dos capitães do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia no corrente ano:
V ogal, O coronel de artilharia
de V usconcelos em substitutção
arma Carlos Luis Monteiro.

7. o -

Luís Augusto Teixeira
do coronel da mesma

Jinistério 4i Goma - Rtpartiç~o do Gabinete

Declara-se
que por decreto de 19 de Maio de 1027,
publicado
no Diário do Gocêrno do 6 de Agosto do
mesmo ano, foram condecorados com os graus do comendador da Ordem de Instrução
e Benemerência
o capitão
de engenharia
Carlos Venceslau
Fruzão Sardinha e os
tenentes
de artilharia
Leão do Sacramento
Monteiro e
de infantaria
Celso Mendes de Magalhães,
tendo sido
louvados,
o primeiro, por ter organizado com inteligência e muito critério os serviços do gabinete do Ministério da Instrução Pública, o os restantes
por terem dirigido COIll inteligência,
muito zêlo e notável decisão o
( expediente
e acção disciplinar
respectivamente
da Direcção Geral do Ensino Secundário o do Ensino Primário o Normal do mesmo Ministério.

8.o-ltinislério da Guerra- t"· IlirecçáoGeral- i,a Rpllal"tiçio
a) Tendo o Conselho Superior de Finanças recusado
o «visto» ao decreto de 15 de Outubro do presente ano,
que promovia
a primeiro
oficial o segundo oficial do
extinto quadro dos oficiais civis dêsto Ministério. om serviço na Direcção da Arma do Engouhnriu., Artur Mota
de Góis, com o fundamento de se lhe opor a lei n.? 971,
do 17 dê Maio do 1920; mas
Considerando
que no mesmo quadro ocorreu a vaga
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de primeiro oficial e que no respectivo orçamento existe
verba parn pagamento
aos mesmos funcionários;
Considerando
que, apC'sar de o quadro estar extinto em
virtude do decreto com força de lei n.? 5:313, de 17 de
Março de 1\J19, que estabeleceu as categorias
do primeiros e segundos
oficiais no referido quadro, foram
sempre preenchidas
as vagas q uo fortim ocorrendo;
Cousidorando
que, pela organização
do quadro dos
oficiais do sccretarindo
militar, para êle transitaram
os
oficiais civis do Ministério da Guerra que tinham a idade
legal para ingressarem
no mesmo quadro, com o posto
de alferes, e com direito a acesso até o pôsto de coronel, e com as mesmas vantagens
conferidas aos outros
oficiais em qualquer
das situações
militares,
ficando
assim colocados em condições menos vantajosas
aqueles
que tinham encanecido no serviço do País, pelo que representa
uma injustiça courctar-Ihe
o direito de premoção para preenchimento
do vaga dentro do seu extinto
quadro;
Considerando
que apesar da lei n.? 971, de 17 de
'Muio do 1920, proibir pelo seu artigo 2.° novas nornoaçõos o promoções até a remodelação dos diversos quadros par( transitarem,
por efeito da mesma, para os
outros quadros
onde ficam vagas em aberto os funcionários que excodam os quo forem reduzidos, a doutrina
da mesma lei não pode ser aplicável a esta promoção
por so tratar de um quadro extinto e, portanto, de um
quadro que não podo sofrer remodelação
nem para êle
podem transitar
funcionários
de outros quadros nom os
dne~ para qualquer outro;
Considorando
ainda que as circunstâncias
e fundamontos q uo serviram
de base à promoção
do actual primoi 1'0 oficial do mencionado q u[1.II1'oCroscõncio José de
Matos, por decreto do 13 do Fevereiro último, o ao qual
também
foi negado o «visto e pelo mesmo Conselho,
são ubsolutamente
idênticns
às que concorrem para li,
promoção do segundo oficial Artur ~lotu Góis:
Declaro,
em conformidade
com o que dispõe o artigo 19.0 do decreto n. ° 5:ü25, do 8 do l[aio de 1U19,
que se mantenha
o mencionado decreto quo o promovo
a primeiro oficial para o quadro a quo pertence.

Ministério
O :\linistro

e Sousa.

da Guerra,
(-j de Dezembro
do 19~7.da Guerra, Abtlto Au queto Valdês de Posses
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b) Declara-se que chegaram à sua altura para a entrada no respectivo quadro o capitão Francisco Marques
Beato e o tenente Fernando Rodrigues Loureiro, ambos
do secretariado militar.
9. o -Ministério

da Guerra - f.& Direcção Geral - 2,& Repartição

a) Declara-se que o coronel do corpo de estado maior
Miguel de Almeida Santos, a quem se refere a alínea e)
do n.? 10.0 da Ordem do Exército n." 18, 2.& série, de
31 de Dezembro último, atingiu em 24 daquele mês o
pôsto de coronel na arma de infantaria.
b) Declara-se que é desde 1 de Novembro de 1926 e
não desde 1 de Novembro de 1927, como consta da
Ordem do Exército n." 1, 2.a série, do corrente ano,
que ao coronel de infantaria José Joaquim Canhão foram concedidas, como tenente-coronel, as vantagens dó
§ 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.
c) Declara-se que continua na situação de adido o
capitão de infantaria, na guarda nacional republicana,
Francisco Alberto dos Santos Lara, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério das Colónias, em S. Tomé, como
chefe da Repartição Militar e comando do corpo de polícia.
d) Declara-se que a colocação no batalhão de caçadores n. o 10 do tenente do regimento de infantaria n. e 12
João Manuel Gomes, inserta na Ordem do Exército n.? 1,
2.a série, do corrente ano, foi por conveniência de serviço e. não por motivo disciplinar.

e) Declara-se que o major de infantaria António Maria Pinto Cardoso Salgado, que por decreto de 21 de
Janeiro último, inserto na Ordem do Exército n. ° 1, 2.11
série, passou à situação tio adido por ter entrado de
licença ilimitada, é considerado nesta situação desde 26
de Agosto de 1926.
f) Declarn-se que o capitão de infantaria, em disponibilidade, Lucínio Gonçalves Preza, que por decreto de 21
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de Janeiro último, inserto na Ordem do Exército n." 1,
2. a série, passou à situação de inactividade, é considerado nesta situação desde 20 de Setembro último.

g) Declara-se que o tenente de infantaria José Augusto Cardoso, que pela Ordem do Exército n.? 1, 2.a
série, de 28 de Janeiro findo, foi colocado no quadro da
arma, pertencia' ao batalhão de caçadores n. o 10 e não
ao batalhão de caçadores n. o 1.
h) Declara-se qlle se encontram prestando serviço: no
batalhão de pontoneiros o tenente de infantaria do quadro da arma Ernesto Ferreira da Costa; no batalhão de
automobilistas o alferes de infantaria, supranumerário,
Francisco Pedro Simões da Silva, e na companhia de
tropas de aviação o alferes, supranumerário, do batalhão
de ciclistas n." 1 António Paula.

i) Declara-se que os tenentes de infantaria, em disponibilidade, José de Albuquerque e Pedro Júdice Bustorff
da Silva chegaram à sua altura para entrar no respectivo quadro.
j) Declara-se que desistiu de servir nas colónias, nos
termos do decreto n. o 13:309, de 23 de Março de 1927,
no corrente ano, o tenente miliciano de infantaria, do
quadro especial, Luís Côrte Real de Almeida.
k) Declara-se que o major de artilharia João da Conceição Tomás Rodrigues, que consta da relação dos oficiais superiores da arma de artilharia, elaborada nos termos do artigo LOdo decreto n,o 13:174, de 21 de Fevereiro do ano findo, publicada na. Ordem do Exército
n. o 18, 2. a série, de 31 de Dezembro do mesmo ano,
pertenc~ ao corpo do estado maior e é adido ao quadro
da arma.

l) Declara-se que, nos termos do artigo LOdo decreto
n. o 13: 174, de 21 de Fevereiro do ano findo, o major
do extinto quadro de artilharia a pé Vasco da Gama
Rodrigues, promovido a êste posto pela Ordem do Exército n," 18, 2.- série, de 31 de Dezembro do mesmo ano,
passa a contar a. antiguidade -do seu actual pôsto desde
18 de Março de 1922, ficando colocado na relação dos
oficiais superiores da arma. de artilharia, elaborada nos
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termos do citado decreto e publicada na referida Ordem:
do Exército, imediatamente à esquerda do major Augusto
César Caiola da Mota.
112) Declara-se que fica sem efeito a determinação inserta na Ordem do Exército n. ° 12, 2. a sério, de 27 de
.Agosto do ano findo, que colocou como ajudante de
campo do general presidente do Oonselho Superior de Disciplina Militar o capitão do grupo independente de artilharia de montanha n. o 12 Manuel Augusto da Silva Pestana.
n) Declara-se que o tenente-coronel do quadro auxiliar dos serviços do artilharia João dos Reis Vitória,
promovido a. êste pôsto pela Ordem do Exército n.? 18,
2.a série, do 31 de Dozembro do ano findo, conta a antiguidade desde 21 do mesmo mõs e ano.

o) Declara-se que chegaram à sua altura para entrar
no respectivo quadro os capitães do quadro auxiliar dos
serviços de artilharia Augusto Mário da Silva Flores,
Manuel Coutinho Vassalo o António de Oliveira.
I

p) Declara-se

que o coronel do corpo do estado maior
D. José de Serpa Pimontel de Sousa Coutinho chegou
lt altura para promoção na arma de cavalaria om 15 do
Janeiro último.
q) Declara-se quo o coronel de cavalaria Manuel Umbelino Oorreia Guedes e o tenentecoronel
dn mesma
arma, supranumerário. António Augusto de Abreu Amorim Pessoa chegaram à altura para entrar no respectivo
quadro.

r) Doelara-so que por despacho da Direcção Geral da
Segurança Pública do Ministério do Interior do 18 de
Novembro do ano findo, inserto no Diário do Govêrno
n.? 266, 2.8 sério, de 25 do mesmo mês e ano, foi concedida a medalha de assiduídado criada pelo decreto
u.? 12:520, de 21 do Outubro do 1926, ao então tenente-coronol de cavalaria José Gonçalves Paúl, que em tempos serviu na guarda nacional republicana.
8) Declara-se que ó Luis Augusto Leitão, o não João
Augusto Leitão, o coronel na situação do reserva que
pela Ordem do Exército n.? 1, 2. série, do corrente
ano, passou à situação do reforma.
tl
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de 20 de Janeiro
dos serviços de ena usar o nome de
portanto o mesmo
registos com êste

ti) Declara-se, como rectificação à alínea r) da deter9.· da Ordem do Exército n.? 18, 2.& série, de
31 de Dezembro do ano findo, que ao capitão da aeronáutica Carlos Marques de Magalhães foi mantido o
seu actual posto, conservando porém os seus vencimentos anteriores, por ter sido indevidamente promovido
àquele põsto,
mínação

v) Vencimentos que nos termos da lei n.? 1:668, de 9
de Setembro de 1924, competem aos oficiais em seguida
monclonados transferidos para a situação de reserva:

Pela Ordem do Exército n." 18, 2.· série, do âno
findo:
Ooronol de infantaria Duarte do Amaral Pinto de
Freitas, 351650, seudo: pensão de reserva, 285~12;
0,14 por conto, 12ii77; lei n." 888,29.'578; Ioi n.? 1:332,
·23683; do vencimento total 3815 silo pelo Ministério das
Oolónias, sendo Angola a última província om quo serviu, o 313t550 pelo Ministério da Guerra. Tem dois aumentos do 10 por cento sõbre ~ sõldo.
Ooronel de infantaria Ricardo Josó do Andrade, 3435,
sondo: pensão de reserva, 281616; lei n.? 888, 28t511;
lei n." 1:332, 33673. Tem dois aumentos de 10 por cento
sõbro o sõldo.

Pela presente Ordem do Exército:
Coronel do cavalaria Jolto António da Costa, 362835.
Tem um aumento de 10 por eento sõbre o solde e fica
vencendo pela 1.& região militar.
Capitão de cavalaria Roberto Maria Alcaide, 251682,
sondo: 213~06 pelo Ministério da Guerra e 38676 pelo
Ministério das Côlónias, sendo Angola a última colónia
em que serviu. Tem um aumento de 10 por cento sõbre
o sõldo e fica 'Vencendo pelo Govêrno Militar do Lisboa.
Major do quadro auxiliar dos serviços de engenharia
·Viriato Gonçalves, 234611, sendo:' pensão de reserva,
185681; lei D.O 888, 18t$58; lei n.? 1:332, 29t$72.
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Capitão do secretariado militar, do grupo independente
de artilharia de montanha n. o 12, António Correia Marques de Matos, 256tS51, sondo : pensão de resorva, 190t$91;
0,14 por cento, 6;$41; lei n." 888, 19,s73, e lei n.? 1:332,
39l\46. Tem o segundo aumento de 10 por cento sõbre
o soldo.

10. ° -liDi~lério

da Guma -

t.· Dire(çio Geral-~." leparliçlo

a) Declara-se que por decretos de 31 de Dezembro
de 1927, publicados no Diário do Gocêrno n.? 14, 2.a série, de 18 de Janeiro do corrente ano, foram condecorados com os graus das Ordens Militares de Avis e
S. Tiago da Espada, que lhes vão respectivamente indicados, os seguintes oficiais :
Orde:rn Militar

de

A vjs

Grll-croz

General
reia.

de divisão, reformado, Paulino António CorGrande oficial

Coronel de infantaria Raúl de Meneses Vieira Coelho.
Comendador

Majores: de infantaria. José Miguel Coelho Godinho e
Artur Leal Lôbo da Oosta; médicos Jacinto Humberto
da Silva Tôrres e António de Mendonça Montenegro
Pinto de Sousa; do serviço de administração militar J osé
Augusto Sá da Costa.
Oficial

Capítães : de infantaria Mamede Augusto Arvelos Formosinho, Zeferino de Azevedo Araújo Oampos, José Eugénio Santos de Lemos, João Augusto Gonçalves, Manuel Bernardo e António Augusto da Silva Paiva; de
artilharia Joaquim Estrela Teriaga, Fernando Cortês
dos Santos, João da Oosta Teixeira Pinto, Afonso Oortõs dos Santos, Vítor Hugo Duarte de Lemos e António
Augusto de Sousa Oliveira; de cavalaria Manuel Joaquim
Pires; de engenharia Manuel Bairrão Bastos de Carvalho; médico Luis António Raposo, e do secretariado militar Ant6nio Augusto Batalha.
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Cavaleiro

Capitães: do infantaria Manuel Mendes, o de aeronáutica Jorge Vasconcelos de Ávila; tenentes: de infantaria Aparício de Paula Pacheco, Afonso Martins Correia
Gonçalves, Francisco Cardoso e Silva, Luís Augusto dos
Santos, António Monteiro de Sousa, José Honorato Gomes Pereira, Fernando de Molo, Joaquim José Bastos
Antunes Ferreira, Antero Dâmaso das Neves; milicianos de infantaria José Gonçalves, José Raimundo Pereira, Horácio Lopes Gonçalves, João de Sousa Vairinho e Francisco Elísio Franco Mamede; de artilharia
Aníbal Afrn. Nozes; de cavalaria José Maria Pereira,
Vasco Fernando Lopes, Manuel António Loureiro, e miliciano Lino Vaz Palma Antunes; da aeronáutica António Gonzaga Pinto; do serviço de administração militar
Aníbal Alexandre de Aguiar e Artur Rodrigues de Matos; do secretariado militar Francisco Elias, e do quadro
auxiliar de artilharia Alexandre Pereira Trindade.
Orde.n Militar

de S. Tiago do. ::Espada
Cavaleiro

Capitão de infantaria João Pinto Ribeiro.
b) Declara-se que por decreto de 20 de Dezembro de
1927, publicado no Diário do Govêrno n. o 9, 2.' série,
de 12 de Janeiro do corrente ano, foram condecorados
com os graus da Ordem Militar de Cristo, que lhes vão
respectivamente indicados, os seguintes oficiais:
Oficial

Capitães de infantaria José de ){elo Ponce de Carva;
lho e Jerónimo José Nunes da. Glória.
..
Cavaleiro

Capitão de cavalaria António Gonçalves Dias.
c) Declara-se que, por decreto de 3 de Janeiro do corrente ano, publicado no Diário do Gooêrno n.· 14, 2. a
série, de 18 do citado mês e ano, foram condecorados
com os graus da Ordem Militar de Avis, que lhes vão
respectivamente indicados, os seguintes oficiais:
Grande oficIal

Coronéis do corpo do estado maior Arnaldo de Melo
e José Arrobas Machado.
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Oficial

Capitães: de infantaria Bernardino Nunes Pereira,
Manuel da Silva Branco, Abílio Lourenço, Luís António Aparício, e miliciano Porfírio llipólito Azevedo da
Fonseca; de engenharia Mário José Ferreira Mendes;
médico Joaquim Mendes Pedroso Costa; do serviço de
administração militar Isidro Fernandes Leitão; chefe de
música Maximiano de Assunção Gomes Fontoura ReMIo; do quadro especial da guarda fiscal Manuel Rodriguos, e roíormado João da Oosta Garrett.
Cavaleiro

'I'enentes : do infantaria Manuel António dos Santos,
Carlos Mário da Conceição, Francisco da Costa Correia,
António da Silva Pinheiro, António Matoso Pereira, An'tónio Augusto Roque, Josó Teixeira, Rodrigo Brandão
Guedes Pinto, Artur Rodriguos de Paula Santos, o miliciano Argentino Herculano Soixas; do cavalaria António Marques de Sousa Rosa.
d) Declara-se que, por decreto do 11 de Janeiro do
corrente ano, publicado no Diário do Govêrno D.o 14, 2.11
sério, do 18 do citado mós o ano, foi condecorado com
o grau de grande oficial da Ordem Militar do Cristo o
coronel do corpo do os.tado maior Júlio Ernesto de
Morais Sarmento.

e) Declara-se que, por portarias do Ministério da Marinha, inscrtas nos Diárioe do Gooêrno abaixo indicados,
foram condecorados pelo Instituto de Socorros a N áu-fragos, com as medalhas 'que lhos vão indicadas, os seguintes oficiais e praças:
Medalha

de prata

Capitão miliciano do serviço do administração
militar
Secundino Domingos, 21 de Novembro de 1927.
~J:edolbO;

de cobre

Tenento do serviço de administração militar Alberto
Canedo do Miranda, 21 de Novembro de 1927.
'I'ononto do secretariado militar Luis António da Silveira, 21 do Novembro do 1927.
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Primeiro sargento n. o 120/E do batalhão de metralha
doras n." 2 Ivo Neves Barreto de Paula, 21 de Novembro de 1927.
Segundo sargento n." 6 da 3.a companhia do 2.0 grupo
do regimento de telegrafistas Joaquim Rodrigues Horta,
6 de Janeiro de 1928.
f) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, cm conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917:
l\Iedo.lho

de

ouro

Ministério da Guerra - 3. a Direcção Geral- f.a Repartição

Coronel do corpo do estado maior Fernando Augusto
Borges Júnior.
Govêrno Militar da Madeira - Quartel general

Tenente-coronel
Silva.

de infantaria Vasco Crispiníano

da

Regimento de infantnria n,> 1

Tenente-coronel Caetano Eduardo Freire de Andrade.
Tenente Francisco Ricardo Guerreiro.
Regimento de infantaria no· 8

Capitão Silvestre Jos6 Barreira.
Regimento de infantaria n.·13

Major Armando Augusto Pires Falcão.
.

Distrito de reorutamento e reserva n.· 18

'I'enonte-coronol António Amadeu Rodrigues de Sousa.
Grupo de artilharia a oavalo n.o 2

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
Manuel Duarte de Almeida.
Regimento de ca.valaria n.· 15

Major António Joaquim de Faria.
1.' companhia de sa.úde

Segundo cabo n. o 114-E, Ernesto José.
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Guarda nacional republioana
Batalhão n.· :3

Capitão de infantaria Joaquim de Góis Nogueira.
Batalhão n.s "'

Segundo sargento
N unes Ribeiro.

n.? 2/3485 do esquadrão António

Medalha

de prata

lIinistério da Guerra - 2. a Direcção Geral- 5.1l Repartição

Tenentes do serviço de administração militar Alfredo
César de Brito e Arnaldo Brasão.
nini~tério da Guerra - 3.1l Direcção Geral- Secção de Cartografia

Tenente de infantaria Raúl Jorge Ribeiro Leite.
Quadro da arma de infantaria

Tenente José Raúl Alves da Cruz.
Quadro da. arma de a.rtilharia

Tenente Aníbal Afra Nozes.
Regimento de infantaria n.· 6

Tenente Joaquim dos Prazeres Pereira.
Tenente miliciano Luís Côrte Real de Almeida.
Reg!mento de infantaria n.' 13

Segundo sargento
branco.

n.? 20-E, António Rodrigues Pau-

Regimento de infantaria n.' 18

Tenente miliciano Afonso Henriques de Almeida.
Regimento de infantaria n.' 22

Segundos sargentos:
n.? 12-E, José do Couto de
Sousa; n. o 19-E, Miguel de Sousa Mendes, e n. o 22-E,
Gregório Bernardo Caolho.
Batalhão de caçadores n.'

I}

Tenente Firminio Caetano Gomes.
DiE!trito de recrutamecto e reserva n.s 18

,

Capitão capelã

João Baptista Pires de Morais.
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Grupo mixto independente de artilharia montada n.· 14

Tenente João Dias Garcia.
Grupo de artilharia. a.oavalo n.G 2

Capitães Francisco Vitorino Félix Cativo e José Carvalho do Espírito Santo.
'
Capitães milicianos Albano Ribeiro Coelho e João
José Amaro.
Tenentes João Lopes da Fonseca. Guedes, João de
Sousa Peixoto, Manuel Veloso e Romeu Correia e Cunha
Neves.
'I'enonte do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
José Luís Ferraz e alferes do mesmo quadro José Ramalho.
Primeiro sargento ferrador n." 15-E, Vicente Igreja,
e segundo sargento n." lO-E, José Lopes.
Grupo independente de artilharia de montanha n. 12
G

Capitão médico Francisco Alberto de Almeida Ribeiro
Saraiva.
Tenentes António Maria Martins Engrácia e Graciano
Ferreira dos Santos.
Tenente do serviço de administração militar João da
Silva Marques Rito.
Regimento de oavalaria n. 5
G

Segundo sargento n. ° 70-E, Francisco Rosa Ramalho.
Regimento de telegrafistas

Segundo sargento

n." 52-E, José da Silva Carvalho.

Regimento de sapa.dores mineiros

Capitão de engenharia Eduardo Pires.
3.' oompanhia de saúde

Segundo sargento n. ° 47 •.Amílcar Pedro.
Seoretariado militar

Tenente miliciano de infantaria, adido ao quadro dos
oficiais do secretariado militar, Alfredo Teotónio Tinoco.
Escola Central de Sargentos

Capitão médico miliciano José Gomes Estima.
Tenente do serviço de administração militar
cisco Marques Lima.

Fran-
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de Cavalaria

Soldado n." 41-E, Joaquim Monteiro,
Manutenção

Militar

Tenente dos serviços de administração
crino de Faria Teixeira Lopes.
Conselho Tutclar

do Exército

Tenente de artilharia,
concelos.

de Terra

militar

:Ma-

e Mar

Belarmino Raúl Barros de Vas-

Esc'lla de Oficiais Milicianos

Raúl Gui da Costa

Tenente miliciano de infantaria
Oliveira.
Guarda nacional

republicana.

n.· ::l
S(~gundo sargento músico de 2. classe n.? 48/5847,
• Manuel Maria Rebocho e segundo sargento músico de
3.3 classe n." 72/5871, João Coelho Balsa, ambos do
estado menor.
Soldados : n " 14/5867, Aires Matias e D.O 116/5915,
Manuel de Deus Ferreira Alcântara, ambos do estado
menor.
Segundos cabos: n.? 30/5621, Bernardino Martins e
D.O 33/4299, José João Vilas, ambos da V' companhia.
Soldados: n.? 44/2498, José Duarte Pinto; n.? 7B 3556,
Bernardino Catana j D. ° 84/743, Francisco José Cardeira j
n.? 97/821, Manuel Gomes Gadelha ; D.O 108/4103, Manuel do Nascimento Gonçalves j n.? 112/6189, Adolino
Pinto; n.? 1133/6195, Bernardo Queiroz e n," 166,6260,
Manuel Gonçalves, todos da 1.11 companhia.
Segundos cabos: n. ° 25,664, Francisco Maria Lopes
e n.? 206/5622, Joaquim dos Santos, ambos da 2.a companhia.
Soldados: n.? 76/ú660, Alberto dos Santos 'I'orrínha ;
n. ° 78,5688, Manuel Rodrigues de Olivoira ; n. ° 86/5692,
José Augusto; 11.° 98,3376, Rodrigo Dinis Ourado;
D.O
101/5918, Manuel Marques Madeira ; D.O 158/6231,
António dos Santos; n,? 1b6/5771, Albino do Matos e
n. v 188/5996, António Maria, todos da 2. a companhia.
Bntal hão

8

Batulhuo

n.v

:3

Primeiro cabo n. ° 14,3232, José Ribeiro, da La companhia.
'
Soldados: D.O 38/263l, Joaquim Manuel Fino; H.O .J,8/
:?00n, Francisco António Merendns ; n.? 60/3170, ~Iatcus
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Martins;
n. ° 79/3499, Paulo Branco Vaz; n. ° 82/2682,
Manuel Martinho Labrego;
n. ° 87/2687, Manuel Sardinha; n." 95/2695, Manuel da Silva Mourato ; n.? 98/
2017, António dos Santos; n.? 105/3683, José Joaquim
da Conceição;
n.? 108/3652, António Raposo; n.? 122/
3946, Sobastião Sousa Floxo; n.? 125/2010, Joaquim
António;
n. ° 127 13G90, ~ranuel Autónio Franco; n. ° 128/
2718, João dos Santos Lasca; n.? 132/1679, Josó Joaquim Alves; n.? 143/4118, Joaquim José Nunes; n.? 1.44/
3198, João Maria ; n." 154/2590, Diogo Lopes Serra
Valente; n ," 173/2160, José Joaquim Harbinua ; n." 176/
3709, Miguel Joaquim G ameiro ; n." 180/3680, Manuel
António
Rodriguos ; n. ° 18J/17GO, Manuel Concoição ;
n.? 190/:3-!82, José Martins; n." 191/1808, José Joaquim
Pereira;
n. ° 196/1830, Matias Gomes; n. o 200/3688,
Guinifário
de Sousa Coelho o n. ° 201/2093, Feliciano
António, todos da 1.11 companhia.
Batalhão n.s .4

Segundo sargento n." 6/3:.373, do esquadrão, António
Poreiru.
•
Primeiro cabo enformoiro n, ° 91/2137, António Elisen
da Costa, do estado menor.
SolJados:
n. ° 831288, Delfim Pereira o n,° 94/365,
Vítor de Almeida, ambos da 1.a companhia.
Primeiros
cabos: u." 12/1 ;29, Manuel Ferreira
de
Sousa; n.° 15;,3392, Diamantino da Costa Cerva e n,o 17/
171:3, Vitorino Guedes Calahrou,
todos do esquadrão.
Primeiro
cabo ferrador
n.? 1540/2763, David Hilário,
do mesmo esquadrão.
Segundo
cabo n.? 23/1752, do esquadrão,
Joaquim
Pinto.
Soldados:
n. ° 43/1756, Manuel Pereira dos Santos;
n." 4G/3398, Ovídio Fernandes Leitão; D.O 63/1850, Do
mingos Alves Lamas; n.? 78/3476, Manuel do Olivoira ;
n,° 87/1883, Augusto Rodrigues Almeida; 11.° 90/2728,
Abílio Coelho; 100/13:302, Casimiro Sampaio;
n. ° 101/
2091, António 'I'omús ; 11.° 100/180J, Arnaldo Ribeiro ;
n." 1:3:3/1810, Rodrigo Augusto Teixeira Melo; n.? 132/
2380, José Gonçalves ; n. ° 13:3/1975, Jono Augusto
Diogo; 11.° l137J:3J8B,José Antunes Caldeira; n." H7/
2G2J, Joaquim Ferreira dos Santos j 11.° 13G/3J89, Vorgílio Augusto Alves e n.? lO;3 3:390. António Maria Saruiva, todos do esquadrão.
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n.v 5

Segundo sargento n. ° 6/3840,
mentol, da 2.a companhia.

Artur

de Sande

Pi-

Guarda. fisoal

Batalhão n.? 3-Segundo
sargento n.? 356/1890,
Adriano Augusto, da 5. a companhia.
Primeiros cabos: n.? 25/1:519, João Freire; n." 145/
156, José Maria de Alpoim e n.? 214/944, Artur Augusto, todos da 5. a companhia.
Segundos cabos: n.? 20/1487, Francisco António do
Nascimento; n." 178/1981, António Joaquim Rodrigues ;
n. ° 189/1506, Manuel Maria da Santíssima Trindade
Meirinhos; n." 215/2051, Francisco Fernandes. e n.? 281/
1908, José Marcelino, todos da 5.a companhia.
McdaUan de cobre

Regimento de infanta,ria n.' 13

Segundos sargentos: n.? 21-E, Artur Antero Leandro
Afonso; n.? 22-E, João Manuel Gomes Henriques Q
n.? 37-E, Augusto de Freitas Santos.
Regimento de infantaria n.· 22

Primeiro cabo n.? 44-E, Fzancisco José Machado.
Grupo de artilharia a. oavalo n.s 2

Segundo sargento n.? ll-E,

José de Almeida.

Regimento de eapacores de oaminhos de ferro

Segundo sargento
Júnior.

n.? 84-E,

João da Costa Martins

1,' oompanhia de saúde

Primeiro cabo n.? 86-E, Amadeu Cerqueira.
Depósito do materí al aeronáutioo

Sargento aj udante graduado
Augusto Moreira.

mecânico n. ° 27, Mário

Guarda nacional republicana

Batalhão n.? 2-So1dado n.? 187/5772, Júlio do Araújo
Vieira de Sá, da 2.a companhia.
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Soldado n." 130/5361, Manuel Candeias, da 4.8 companhia.
Batalhão n. o 3 - Segundos cabos: n. o 22/4103, Custódio da Silva Tendeiro, e n. o 24/4110, Manuel António,
ambos da 1. companhia.
Soldados: n.? 96/3761, José Pepe; n. o 110/3840,
Leopoldo de Oliveira Mateus ; n.? 104/2964, António
Limpo; n." 134/4114, António Maria Torrão o n. o 139/
40G1, Francisco José, todos da La companhia.
Batalhão n.? 4-SogundC}
sargento músico de 3':'
classe n.? 33/322G, António Maria de Queiroz, do ostado menor.
Segundo cabo clarim n.? 29/3479, Avelino Pereira,
do esquadrão.
Soldados: n. ° 39/2588, Adelino Augusto; n. o 56/
2683, Firmino, Augusto;
n." 57/2724, Arnaldo da
Costa; n.? 75/3113, João Martins; n." 79/3464, Joaquim Ribeiro; n,o 81/3115, Alberto Martins da Costa;
n. o 120/281G, António Ferreira; n, o 122/2759, F'rancisco Ribeiro; n.? 149/2780, António Augusto Tristão;
n. o 157/3280, Domingos Dias e n, o 159/34-99, Abel
Nascimento Rodrigues, todos do esquadrão.
li

11.

o -

Ministério da Guerra - P Direcção Gcral-

a.a Repartição

Declara-se que, nos termos do artigo 3.0 do decreto
11.° 14:525, de 26 de Outubro do 1927, foi considerado
hábil o capitão, reformado, José Joaquim Ferreira para
receber, ao abrigo do § LOdo artigo 5.0 do referido
decreto, a primeira parte dos vencimentos de seu filho,
o alferes, reformado, Ivo Ferreiru Xavier, internado na
CfiRa do Saúdo do 'l'olhal.

12.0-Ministério

da Guma-3.a

Direcção Geral-a.a

Reparlitão

a) Declara-se 110S termos do artigo 18.0 do regulamento do Arquivo Histórico Militar que pela Associação
Nipónica Portuguesa foi oferecido ao mesmo Arquivo o
volume da obra O"igem das relações entre 08 portU[JUfse8
e os japoneses.
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b) Declara-se que por edital publicado no Diário do
Govêrno n.? 34, 2.& série, de 11 do corrente mês, se faz
público que o júri do concurso para o provimento do
lugar vago de professor da 16.& cadeira da Escola Militar deliberou designar o dia 16 de Abril do corrente
ano para o comêço das provas do concurso, devendo,
nos termos do disposto no § 2.° do artigo 25.° no regulamento para o provimento dos lugares do magistério
da referida Escola, aprovado por decreto n.? 13:764, de
13 de Junho de 1927, Ordem do Exército n.? 7, La série,
os candidatos entregar na secretaria da Escola até o
dia 17 de Março, pelas 15 horas, as suas dissorta ões
impressas, em númoro de trinta o cinco.

13.° -Ministério da Guerra - 3. a Direcção Geral- 8. a Repartição
a) Declara-se que os tenentes-coronéis
do corpo do
estado maior Joaquim Eduardo Martins da Costa Soaros
e Alfredo Ernesto da Cunha passam a contar a sua antiguidade do actual põsto desde 9 de Fevereiro de 1920,
em virtude do lugar que ocupam na respectiva escala
de antiguidades, devendo esta declaração ser considerada
para todos os efeitos como tendo sido publicada na Ordem do Exército n.? 18, 2.& série, de 31 de Dezembro
de 1927.
b) Declara-se que o capitão de artilharia João Nepomuceno do Brito Limpo Serra que, pela Ordem do Exército n. ° 18, 2.a série, de 18 de Setembro de 1926, foi
colocado na Secção de Cartografia desta Direcção Geral
como desenhador, passou a desempenhar as funções de
chefo de équipe topográfica da mesma secção, por ter
sido aprovado no respectivo concurso, conforme consta
da declaração insorta na alínea c) do n.? 16 da Ordem
do Exército n.? 3, 2.a série, de 31 de Março de 1927,
devendo esta declaração ser considerada, para todos 08
efeitos, como tendo sido publicada na Ordem do Etcército n." 7, 2.& série, de 31 de Maio de 1927.
c) Declara-se que os oficiais abaixo designados que
foram colocados na Secção de Cartografia desta Direcção
Geral desempenham as funções dos lugares que lhos vão
indicados, devendo esta declaração ser considerada, para
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todos os efeitos, como tendo sido publicada nas Ordens
do Exército que lhes vão respectivamente indicadas:
Pela Ordem do Exército
Setembro de 1926:

n." 18, 2.11 série, de 18 de

Coronel, na situação de reserva, Francisco de Paula
Miranda Dinis, chofe dos desenhadores.
Chefes de «équípe» topográfioa

Pela Ordem do Exército
Maio de 1927:

n. o 7, 2. a sério, de 31 de

Capitão de artilharia Segismundo Álvares Pereira de
Lima.
Tenontes de infantaria: José Vieira da Silva, Duarte
Rodrigues de Almeida, Alfredo Pimenta Ramos de Faria, Raúl J0SÓ Ribeiro Leite o miliciano do quadro espocial Armando de Oliveira Pimentel,
Pela Ordem do Exército n." 1, 2.a série, de 28 do Janeiro de 1928:
Capitão, reformado, Armando José de Serpa Rosa,
desenhador.
Tenente de infantaria António Rodrigues Areosa Feio,
chefe de équipe topográfica.

14.

o

-Ministério

da Guerra - Conselho de Recursos

:mditos de oento 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 nos processos que no mesmo pendem e em quo os
tenentes de infantaria Nestor de Oliveira Lõbo e Silva,
João Baptista Lombo, Amorim Henriques, João José
da Silva Duarte, André Dias da Silva e César Esteves
Basso recorrem por se julgarem ilegalmente preteridos
em antiguidade. Os recorridos, bem como seus repre-
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sentantes legais, têm vista do processo na secretaria do
mesmo Conselho, dentro do referido prazo.
Recorridos:
Capitães de infantaria: António Correia Alemão, Alberto de Alcântara da Fonseca Monteiro, Josó Pedro
Balbino Dias, Artur de Jesus, António da Conceição
Martins e Rodrigo Albano de Matos, e tenentes da
mesma arma: José Pinto de Sousa Júnior, João Álvares Lourenço, Francisco Xavier Porfírio da Silva, Joaquim Silvestre, Ernesto Sebastião Capelo, Francisco da
Rocha, António Ramos da Cunha e Armando José Rodrigues Borges.
Obi"tuário
1928
Janeiro
»

16 16 -

Major médico, reformado, Alfredo Augusto Leal.
Capitão, reformado, Adriano Gabriel de Aguiar
Dias.
"
17....,. Tenente miliciano do serviço de administração
militar, do quadro especial, Eurico Rogero Monteiro.
•
30 - Major, na situação de reserva, Manuel João Coelho.
31- General, reformado, Henrique Baptista de Andrade.
»
31- Coronel, na situação de reserva, Fernando Astolfo
da Costa.
Fevereiro 1- Tenente de infantaria,
adido, José Maria Alves
Valadares J úuior.
"
2 - Tenente-coronel,
reformado, Tomás Augusto Ribeiro.
4 - Coronel, reformado, Eduardo J Mio Gomes Calado.
»
4 - Capitão, na situação de reaerva.Toão Soares Branco.
»
6 - General, reformado, Francisco Manuel Valente.
»
6 - Coronel, lia situação de reserva, João José de Brito
e Melo.
»
7 - Tenente do secretariado
militar Adelino Augusto
de Vasconcelos.
»
9 - Tenente, chefe de música, do regimento de infantaria n.? 20 André da Silva.
I)

Rec"tiftcRções
Na Ordem do Exército n.? 16, 2." série, do ano findo, p. 783,
3, onde se lê: "José", deve ler-se: "João".
Na Ordem do Exército n.? 18, 2." série, do ano findo, p. 885,
1. 13, onde se lô: ,,16 do corrente mês», deve ler-se: «16 de Novembro de 1927,,; p. 004, I. R6, onde se lê: "António», deve ler-se: "Gonçalves»;
p. OOó, 1. 31, onde se lê : "Domingos António
1.
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Carrapato Calado Branco», deve ler-se: "Domingos António Bastos Carrapato Calado Branco» j p. 923, 1. 29, 30 e 31, onde se lê :
"professor dtl-s disciplinas
de tecnologia e mercadorias do curso
preparatório
para o ensino comercial e industrial e curso elementar de comércio", deve ler-se: "professor das disciplinas de aritmética comercial, tecnologia e mercadorias e matemática elementar,
do curso elementar de comércio» j p. 934, 1. 28, onde se lê : «8." Repar tição», deve Ier-se : «Secção de Cartografia».

A.bílio A.ugusto Valdês de Passos e Sousa.
Está conforme.

o Ajudante

Geueral,

•

Mil\JiSTERIO

DA GUERRA

10 DE MARCO
, DE 1928

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(2.8 Série)
Publica-se ao exército o seguinte:

1.o linislério

Decretos

da Gaerra - f.& Direcção Geral- i.& Reparlição

Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1~~6, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem
decretar que, DOS termos da lei n. ° 1:817, de 12 de
Agosto de 1925, e decreto n. ° 13:872, de 1 d-e Julho de
19~7, sê pague o subsidio mensal de 66 a D. Vicência
Serafina Lourenço Bettencourt, viúva do alferes, reformado, Manuel José de Bettencourt.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, em 18 de
Fevereiro de 1928.-ANTÓNIO ÓSCARDE FRAGOSOOARMONA-Abílio Augusto Voldês de Passos e Sousa.

linlstério

da Guma-

LA Direcção Gtral-3.& Repartiçã8

Considerando que o actual soldado reformado da
guarda fiscal José do Rêgo Monteiro, n.? 35G de matricula, pertencendo à 1.& circunscrição do norte da guarda
fiscal, onde tinha o n." 82, tomou parte no movimento
revolucionário de 31 de Janeiro de 1891, pelo que teve
de emigrar e refugiar-se em Espanha;
Atendendo aos serviços prestados pelo soldado reformado José do Rf>go Monteiro e à sua patriótica atitude
assumida durante a revolução de 31 de Janeiro de 1891;
Considerando que êsscs serviços foram relevantes à
causa da Pátria e da República;
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Usando dá faculdade que me confere o n.? 3.° 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, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.o E transferido para o exército e promovido a
alforos, continuando na situação do reformado, o soldado
reformado da guarda fiscal José do Rõgo Monteiro,
n." 356, por haver prestado relevantes serviços à República, contando-se-lhe o tempo de serviço, para efeito de
classificação de vencimentos de reforma, desde a data do
alistamento de praça até aquela em que atingiria e limite
de idade neste posto.
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.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com força
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Governo da
República, em 22 de Fevereiro de 1928.-ANTómo
68-QAR DE FRAGOSO
OARMONA - José Vicente de Freitas Manuel Rodrigues Júnior-s-Abilio Augusto Valdês de Pas808 e 8ousa-Agnelo
Portela-António
Maria de Bettencourt Rodrigues-Alfredo
Augusto de Oliveira Machado e Üosta-A1·tur Ioens Ferraz-José
Alfredo Mendes de Maqalhãee - Felisberto Alves Pedrosa.

llinislério da Guma - Repartiç.'io do Gabinete

Usando da faculdade que me confere o n. o 3.0 do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, sob proposta dos Ministros de todas as Repartições: hei por bem decretar que sejam considerados demitidos do serviço do exército, desde 14 de Julho do Imo
findo, por se acharem incursos nas disposições do artigo 10.0 do decreto com fôrça de lei n.? 13:137, de 15
de Fevereiro de 19:!7, os seguintes oficiais:
Major miliciano de artilharia, do quadro especial, Luís
Carlos do Faria Leal e o tenente miliciano de cavalaria,
do mesmo quadro, João Pereira de Carvalho.
Os Ministros de todas as Repartições assim o tenham
entendido f;l façam executar. Paços do Govêrno da Repú-
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blica, em 3 de Março de 1928.-ANTÓNIO ÓSCARDE FRA-GOSOCARI'IfONA-Jo.•é Vicente de Frettas=s Mamuel Rod, igues Júnior - Abílio Augusto Valdês de Possos e
Sousa - Agnelo Portela - António Maria de Bettencourt
Rúdrigues - Alfredo
Augusto
de Oliveira Machado
e
Costa - José Alfredo Mendes de Magalhi1.es - Felisberto
Alves Pedrosa.
lioislério da Guerra- f.a Direcção Geral- f.8 Rtparlição

Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1Y26, sob proposta do Ministro da Guerra : hei por bem
decretar que, nos termos da lei n. ° 1:817, de 20 do Agosto
de 1925, e decreto n.? 13:872, dn 1 de Julho de 19~7, se
pague o subsídio mensal de 66 a D. Maria Leonor de
Vasconcelos Dias e D. Maria José de Vasconcelos Dias,
órfãs do capitão médico Luís António Ribeiro Dias.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 3 de Março
de Hl28.-ANTÓNlO ÓSCARDE FRAOOSOCARMONA-Abílio Augusto

Valdês de Passos

e Sousa.

2.0_ Por decreto de 24 de Jan~lro findo:
liDistério da Guerra - Repartição do Gabinete

Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 14 de
-Julho de 1927, inserto na. Ordem do Exército n." 10,
2.a série, do- mesmo ano, que srparou do serviço do
exército o major de cavalaria Teodorico Ferreira dos
Santos.

3. o - Por decretos de 18 de Fevereiro lindo:

,

lioislério da herra - V" Direcçã8 Geral- 2

a

Ilep.rti~

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,
.aos oficiais de infantaria em seguida mencionados:
Coronel José Maria da Gama Lõbo, no regimento de
infantaria n, o 19, como tenente-coronel, desde 1 de N 0-
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vem bro de 1927, por ter comp letado o tempo de serviço
efecti vo como oficial necessário para o segundo aumento
de 10 por cento sobre o sõldo.
Majores: António Pires Pereira Júnior, no regimento
de infantaria n.? 3, desde 8 de Maio de 1025, e Mário
Silvio Ribeiro de Meneses, no regimento de infantaria
n." 19, desde 1 de Novembro de 1927, por terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial necessário, respectivamente, pura O primeiro e segundo aumento de 10 por cento sôbre o soldo.
Capitães: Jaime Pereira Rodrigues Baptista, no batalhão de metralhadoras n," 1, desde 1 de Dezembro, e
José Zeferino de ~equeira, na guarda fiscal, desde 1 de
Novembro de 1927, por terem completado o tempo de
serviço efectivo como oficial necessário para o segundo
aumento de 10 por cento sõbre o sõldo.
Tenentes: Mário Emílio Bertrand, no batalhão de caçadores n.? 5, e Artur Martins Parada, adido ao quadro, desde 30 do Junho de 1927; Francisco António
Diogo e Eduardo da Cunha Carmona e Silva, adidos no
Ministério das Colónias, desde 13 de Julho de 1926;
adidos ao quadro nos termos do artigo 1.0 do decreto
n,° 13:020: Domingos José de Freitas, na 3. a Repartição da La Direcção Geral do Ministério da Guerra,
desde 12 de Setembro de 1925; Carlos António Parreiral da. Silva e Artur Joaquim João de Deus Figueiredo,
na guarda nacional republicana, desde 2 de Novembro
de 19:!6; Aurélio de Oli veira Rocha, adido na aeronáutica militar, desde 31 de Janeiro; João de Barros Amado
da Cunha, no regimento de infantaria n. ° 15, deselo 10
de Maio, e José do Pêso e Sousa Bonchinol, no regimento de infantaria n." 16, desde 1 de Outubro de 1927,
por terem completado o tempo de serviço efectivo como
oficial necessário para o primeiro aumento de 10 por
cento sõbre o sõlelo.
Concodidas 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,
aos oficiais de artilharia em seguida mencionados:
Coronel, da 3. a Repartição da 2. a Direcção Geral do
Ministério da Guerra, Alexandre Herculano Garcia,
desde 15 de Janeiro do corrente ano, e teneutes : adido
no Ministério das Colónias, João Alberto Pimenta Vilas
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Boas Castelo Branco; da bataria de artilharia do defesa
móvel de costa n." 1 Gastão Lopes Jordão e do quadro
auxiliar dos serviços de artilharia,
do Arsenal do Exército, António Augusto da Silva, respectivamente,
desde
ao de Junho, 5 do Julho e 31 dtl Dezembro do ano findo,
por terem completado o tempo de serviço electivo como
oficial necessário
para o primeiro
aumento de 10 por
cento sôbre o sôldo.
Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo 6.0 do decreto n." ó:biO, de 10 de Maio de HH9,
modificado pela lei n.? 1:039, de :?8 de Agosto de 19:W,
desde 1 do Novem bro de J 9.27, ao major do regimento
de cavalaria
n. o 8 António Peroira da Cunha o Costa,
por ter completado
o tempo de serviço efectivo como
oficial necessário
para o segundo aumento de 10 por
cento sobre o sõldo.
Escola Pratica

Tenente-coronel,
Faria Leal.

O

major

de Artilharia

Alfredo

Ernesto

de Sousa

Grupo do especialistas

Capitão médico miliciano do quadro especial, asido,
João Baptista
Leitão Pimenta, q ue, de regresso do Ministério das Colónias,
se apresentou
em 3 do corrente
mês.
Adido

Capitão,
adido ao quadro,
do batalhão de caçadores
n.? 4 Francisco Pinto da Veiga, por ter sido requisitado
para desempenhur
uma comissão de serviço dependente
do Ministério
das Colónias em Macau, nos termos do
decreto D.O 13:309, de 23 de Março de 1927.
Adidos ao quadro

Capitão de
o eneute da
adidos, que,
apresentaram

infantaria
António da Conceição Martins e
mesma arma José Valente Romão, ambos
de. regresso do Ministério das Colónias, se
em 13 do corrente mês.
Disponibilidade

'Capitão
do serviço de administração
militar, adido,
Flávio Nunes de Sampaio. que, de regresso da ~ul1rda
fiscal, por motivo disciplinar,
se apresentou em 10 do
corrente mês.
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Reserva.

Coronéis, os tenentes-coronéis na mesma situação e
João Maria Clau dino de Sousa, Manuel Alves Paias oAntónio Manuel Vilaros, nos termos do artigo 441. do
decreto de 25 de Maio de 1911, contando todos a antiguidade de 15 de Janeiro do corrente ano. Tenente coronel, o major na mesma situação JoséLourenço Pereira, nos termos do artigo 441.0 do decreto
de 25 de Maio de 1911, contando a antiguidade do 21
de Janeiro do corrente ano.
Coronel do regimento de artilharia ligeira n." 3 Carlos Luís Monteiro, por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção.
Alferea capelão miliciano João Baptista Lopes, por ter
atingido o limite de idade, nos termos do § 3.0 do artigo 61. do decreto n. o 12:017, de 2 de Agosto de 1926~
0

0

Reforma

General, na situação de reserva, António Lopes Soares Branco, por ter atingido o limite de idade, nos termos do n." 3.0 do § 2.0 do artigo 60.0 do decreto
n,o 12:017, de 2 de Agosto de 19215.

lioislério da Guerra - I. a Dincção Geral-'.

a

Rtparlição

Condecorado com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços, por se achar ao abrigo da alínea a) do
§ 2.0 do artigo 8.0 do regulamento para a concessão da
medalha militar, de 28 de Setembro do1H17, o major de
infantaria João Augusto de Fontes Pereira de Melo.

4.° - Por decretos de 26 do Fevereiro Dndo:
linistério da Guerra- LA Direcção ~eral- 2.· Rtparliçlo

Dado provimento à parte do recurso interposto perante
o Conselho de Recursos pelo alferes miliciano de cavalaria Carlos de Brissac Neves Ferreira, que se refere à
contagem da escola de recrutas de 1915, e negado p rovimento à parto do mesmo recurso em que pedia a promoção aos postos, de tenente, por não ter o curso de
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tiro, e a capitão,
de promoção.

por não satisfazer

às condições

legais
.

Rojeitado
o recurso interposto perante o Conselho de
Recursos
pelo major na situação
de reserva Manuel
Francisco
Mamede, por não ter fundamento,
e ter sido
interposto fora do prazo legal.
Rf\jl'itado o recurso iuterposto perante o Conselho de
Recursos pelo alferes do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia
António Augusto da Silva, por ser manifestamente ilegal.
Negado provimento
ao recurso interposto
perante o
Conselho de Recursos pelo tenente de artilharia,
actualmente capitão de aeronáutica,
Carlos Marques Magalhães, por não ter fundamento legal.
Esoola Central de Sargentos
Capitão médico, adido, Manuel Pinto, que de regresso
de licença ilimitada
se apresentou
em 1G do corrente
mês para preenchimento
de vacatura no respectivo quadro.
Museu militar
Tenente-coronel,
o major de artilharia,
Júlio Ferreira
da Silva Alegria.

sub-director,

Adidos
Capitães
de infantaria:
adido ao quadro, Luís Henrique Cordeiro e supranumerário,
com o curso do estado
maior. do quartel general da 4." região militar, Joaquim
José Cardoso Fialho;
o primeiro nos termos do u." 2.°
do artigo 4.° do decreto n." 12:162, de 21 de A~osto
de 19:!(3, e o segundo por lhe ter sido concedida licença.
ilimitada.
Reserva
Coronéis: do grupo independente de artilharia do montanha n.? 12 Armindo Augusto
irão Guimarães e de
engenharia,
graduado, Luis Cabral e Sousa Teixeira de
Morais, ambos nos termos do n. o 2.0 do § 2.0 do artigo 60.0 do decreto n. o 12:017, de ~ de Agosto de

1926.
Coronel,

o tenente-coronel

na mesma.

situação,

Joa-
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quim Rodrigues
Gomes, nos termos do artigo 441.0 do
decreto de 25 de Maio de HH 1.
Tenente-coronel,
o major na mesma situação, Joaquim
Gonçalves da Paixão, nos termos do artigo 441.0 do decreto do 25 de Maio de 1911.
Reforma.
General, o coronel na mesma situação, António Pedro
da Costa Bolo, nos tormos do § único do artigo 15.0 do
decreto n.? 12:162, de 2l do Ag-osto de 19~6, sendo lhe
aplicável o § único do artigo 441.0 do decreto de 25 de
Maio de 1911, contando a antiguidade
desde 15 de Novembro de 1912, por nesta data se encontrar na situação
de reserva e ser-lhe aplicável a doutrina do mencionado
artigo.
Majorf's na situação de reserva Francisco
José
do
Faria Picão e Carlos Alberto Icibciro da Fonseca,
por
terem atingido o limite de idade !lOS termos do n. o 2. o do
artigo 3.0 do decreto de 25 de Maio do 1911.

5. o - Por decretos de 3 do corrente mês:
linislério da Guerra - t,a Direcção Geral-

2_A

Reparllção

Concedida'!
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 19:!0,
a contar das datas que lhos vão indicadas, aos oficiais de
infantaria em seguida mencionados:
Tenente-coronel
Jácome Maria Oom do Valo, no quadro da arma, desde 31 de Dezembro de 1927, por ter
completado
o tempo de serviço efectivo como oficial
necessário para o primoiro aumento de 10 por cento sobre o soldo.
Majores:
José Maria Eugénio da Silva Trindade,
no
quadro da arma, desde 3 de J linho; Casimiro Amorim
Soares de Albergaria,
no regimento de infauturiu n.? 4,
desdo 1 de N ovembro,
o A ugusto Martins
N ogueira
Soares,
no batalhão
de metralhadoras
n. o 3, desde 19
de Fevereiro
de 1927, por terem completado o tempo de
serviço efectivo como oficial necessário, os dois primeiros
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para o segundo aumento e o último para o primeiro aumento de 10 por cento sobre o süldo.
Cupitães : José Maria do Sousa e Brito, adido no Ministerio das Colónias.
desde 1 do Novembro
de 1926;
Luis Augusto
do Oliveira Franco, no quadro da arma;
Luis Faria e :\.faia Cunha e Manuel Moniz de Resendes ,
no regimento
de infantaria n." 4, e João de Araújo Piçarra, adido no Ministério das Colónias, desde 1 de Novembro de 19:J7, por terem comp l~tado o tempo de serviço efectivo como oficial neces súrro , os dois primoiros
para o segundo aumento o os restantes para o primeiro
aumento de 10 por cento sôbre o sôldo.
'I'enentes : Júlio de ~Iorais AUto, no regimento de infantaria n." 6; Ti-ófilo António Suruiva, no regimento de
infantaria
n.? 14, e Fruucisco Pinheiro, no batalhão de
cnçndoros
n.? G, desde 30 de Junho do 1927, por terem
completado
O tempo
do serviço efectivo como oficial
necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sôbro o soldo,
Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artig-o 6.° do decreto n ," 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 do Agosto de 1920,
desde 1 de Novembro
de 192G, aos capitães chefes de
música Manuel António, no Colégio -:\Iilitar, e Guilherme
Joaquim
da Piedade,
no regimento de infantaria n.? 8,
por terem completado o tempo do serviço efectivo como
oficial necessário
para o primeiro
aumento do 10 por
cento sõbre o sOldo.
Concedidas
as vantagens
do que trata o § único do
artigo G.o do decreto n ." 5:570, do 10 do Maio de 1919,
modificado pela Ir-i n. ° 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
a contar das datas que lhes vão indicadas, aos oficiais de
artilharia em seguida mencionados:
Coronel Frederico
António Ferreira
do Simas, desde
1 de Dezembro
do ano findo, por ter completado
o
tempo de serviço efectivo desde a sua promoção a tenente necessário
para o segundo aumento de 10 por
cento sõbre o sôldo.
Tvuonte do quadro anxiliar 'dos serviços de artilharia,
adido, no Ministério
das Colónias, Joaquim dos Santos
Pin heiro, desde 30 do J unho do ano 60110, por ter completado o tempo de serviço efectivo como oficial neces-
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sário para o primeiro aumento de 10 por cento sôbre
sôldo,

O'

Negado provimento ao recurso interposto perante O'
Conselho do Recursos pelo ('hefe de música, reformado
no pôsto de alferes, Manuel Tavares, em que pedia para
ser promovido a tenente nos termos da lei de 4 de Setembro de 1915, por não haver disposição legal quepermita o deferimento da pretensão.
Rejeitado o recurso interposto perante o Conselho deRecursos pelo capitão de infantaria Emídio Augusto
Vergílio, por ser iu terposto fora do prazo legal.
Negado provimento aos recursos interpostos peranteo Conselho de Recursos pelo major de cavalaria J osé
Joaquim Romão e pelo alferes farmacêutico João Marques Canas, por não terem fundamento legal.
Rejeitados 08 recursos interpostos perante o Conselho de Recursos pelos tenentes: de infantaria, miliciano,
João de Barros Amado da Cunha, e da aeronáutica António Dias Leite, Carlos Felner Arantes Pedroso. Frederico da Conceição Costa, Fernando de Carvalho Tártaro e Eduardo Lobo Santos Moreira e pelo alferes deinfantaria António Paula, por serem manifestamenteilegais.
V região mUitar
Dtrecção do ServiQo de Propriedades

e Obras Militares

Capitão, o tenente miliciano de pioneiros Justino José
Ferreiru, contando a antiguidade, para todos os efeitos,
desde 1 de Dezembro último.
RegimeLto

de infantaria

n.· 6

Tenente chefe de música, o alferes chefe de música
Francisco Pereira de Sousa, contando a antiguidade
desde 1 do corrente mês.
Adido

Tenente, adido ao quadro, do regimento de infantaria
n." 2 António Falcão, por tor sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependeute do Ministério' do Interior na guarda nacional republicana.
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Adidos ao quadro

Tenentes
de infantaria,
adidos, Hermínio da Silva e
Alfl'u Armândio Fernandes Forte, que se apresentaram:
o primeiro
de regresso do Mmistério das Colónias em
23 de Fevereiro findo t~ o último de regresso de Iicença
ilimitada.
Reserva

Tenente, adido ao quadro, do regimento de infantaria
n. o 9 Domingos João Tomás, por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção.
Reforma

Coronéis, na situação de reserva, António Agostinho
de Melo, Manuel Belchior Nunes e Manuel Inácio da
Rocha Teixeira, por terem atingido o limite de idade nos
termos do n. o 3.0 do § 2.0 do artigo 60.0 do decreto
n." 12:017, de 2 de Agosto de 1926.

linislério da Guerra- ta Direcção Geral- ta Rt~arlição
Condecorado
com a medalha militar de ouro da classe
de bons serviços,
letra a, em substitutção
de duas de
prata da mesma classe que lhe foram conferidas pelas
Ordens do Exército n." 27, ~.a série, de 1925, e n." 17,
2. a série, de 1927, o major da aeronáutica João Luis de
Moura, por se achar ao abrigo- da última parte do § 1.0
do artigo 8." e n." 4.0 do artigo 13.0-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.
Condecorado
com a medalha militar de ouro da classe
de bons serviços em suhstitulção
de duas de prata da
mesma classe que lhe foram conferidas pelas Ordens do
E:rb'cito n." 4, 2.& série, do 1924, e n," 15, 2.a série, de
19~7, o major de ueronáutica Teófilo José Ribeiro da
Fonseca, por se achar ao abrigo da última parte do § 1.0
do artigo 8.0 do regulamento
pnra. a concessão- da medalha militar, de 28 do Setembro de 1917.
Condecorado
com a medalha militar de cobre da classe
do bons serviços, com palma, por se achar ao abrigo da
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alínea a) do § 3.0 do artig-o 8.0 e n.~ 3.° do artigo 13.0
do regulamento para a concessão da medalha militar,
de 28 de Setembro de 1917, altorudo pelos decretos
n.os 6:093, de 11 do Setembro de 101\), e 1:3:081, de 9
de Agosto de 1926, o segundo sargento n.? 7-E do regimento de cavalaria n,° 4 Amadeu Marques de Carvalho.
Condecorado com a medalha militar de cobre da classe
de bons serviços, por se achar ao abrigo da alínea b) do
§ ;:'0 do artigo 8.° do regulamento pam a concessão da
medalha militar, de ~8 de Setembro de 1917, alterado
pelo decreto n." G:003, de 11 de Setembro de 1910, o
segundo sargento n." ó3-E do regimento de infantaria
n,? 10 Francisco
António.
Coudocorndas com a medalha militar de cobre da classe
de bons serviços, com palma, por se acharem ao abrigo
da alínea b) do § 3.0 do urtigo 8.° e n.? 3.0 do artigo 13.°
do regulamento para a concessão da medalha militar,
de ~8 de Setembro de 1917, alterado pelos decretos
n.o, 6:093, de 11 de Setembro de 1919, e 12:081, de 9
de Agosto de 1926, as seguintes praças:
Primeiro sargento n.? 114-E do regimento de cavalaria n ," 4 Fernando Augusto Galhós, segundo sargento
n.? ~1-E do regimento de infantnr a n.? 2 Artur de
Sousa, segundo sargento n. ° 4fl-E do regimento de infantaria n." 7 Agostinho de Oliveira. Boruardes e soldado n.O 173/3:2-1-3 da 1." companhia do batalhão D. 4
da guarda nacional republicana Feliciano de Pinho Vasconcelos.
S

linislério

O

da Guerra -

a,a Direcção Geral- 8. 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 19:W,
ao coronel do corpo do estado maior Eduardo AUg'u~to
Marques, por ter completado em 1 de Maio de 1019,
1 d~ Dezembro de 19:!~ e 1 de Dezembro de 19:!6 o
tempo necessário desde a sua. promoção a tenente, respectivamente, para o primeiro, RPg'lllldo e terceiro aumentos de 10 por cento sôbro o sõldo.
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6. ° - Portarias
Por ter saído com inexactidões
portaria:

novamente

se publica a seguinte

Por portaria de 7 de Janeiro findo:
Ministério da Guerra -

RepartIção do Gabinete

Tendo em atenção os serviços prestados
pelo tenente
picador da Escola Prática de Cavalaria, António César
de Oliveira, na Comissão do Honra, organizada em Tôrres Novas para erigir o monumento aos mortos daquele
concelho durante
a Grande
Guerr a, e considorando
o
esfôrço dispendido pelo mesmo oficial para que fõsse levada a cabo aquela homenagem,
e o impulso e energia
infatigável que desenvolveu,
ora removendo todas as dificuldades
que se lho depararum,
ora trabalhando
e lutando porfiadamente
para lhe dar finalidade, do quo mostrou zêlo digno dfl nota e um grande valor patriótico a.
par de uma vontade forte e inquebrantável:
manda o
Govêrno
da República
Portuguesa,
pelo Ministro da
Guerra,
louvar o referido oficial, significando-lhe
assim
o aprêço em que tem as suas qualidades.

Por portaria de 2 de Fevereiro findo:
Jlinislério da Guerra - Reparlição 4. Gabiaele
Nomeada a comissão composta dos oficiais em seguida
mencionados,
da qual o primeiro será o presidente e o
último o secretário, para tratar das homenageus
a prestar à memória dos militares mortos durante o movimento
de Fevereiro
do ano findo e que devem ter lugar por
ocasião da passagem do primeiro aniversário
dêsse movimento,
ficando ainda a mesma comissão encarregada
de tratar da construção
do mausoléu a erigir no 2.0 cemitério de Lisboa, destinado aos referidos militares:
Tenente-coronel
do batalhão do caçadores n," 7 Carlos Bandeira de Lima.
Major de infantaria Jaime Madeira Pinto.
Capitães:
do batalhão de metralhadoras
n.? 1 Emídio
Augusto Vergilio;
do regimento
de artilharia
ligeira.
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n.? 3 Ricardo Vaz Monteiro; de cavalaria Humberto de
Luna da Costa Freire e Oliveira tl do regimento de sapadoros de caminhos de ferro Frederico Maria de Magalhães Meneses Vilas Boas Vilar.
Alferes do regimento de cavalaria n. o 2 Alberto Jorge
Oardoso dos Santos.

Por portarIa de f 6 de FevereIro findo:
linislério da Guerra -Repartição

do Gabinete

Louvadas as tropas que tomaram parte na parada
militar que se realizou no POrto, no dia 31 de Janeiro
do corrente ano, pela forma correcta e disciplinada como
se apresentaram, bem como pelo garbo e aprumo com
que desfilaram, factos estes que revelam a especial atenção que aos graduados merece a instrução das praças e
a boa vontade destas em bem cumprirem com os seus
deveres militares.
Por

portarIa de iS de Fevereiro findo:
linistério da Guerra- f.& Direcção Geral- ~. & Repartiçio

Considerados extraordinários e importantes os serviços que constam da Ordem do Exército n." 9, 2.& série,
de 31 de Maio de 1921, e pelos quais foi louvado como
chefe da secção militar da Repartição do Gabinete do
Alto Oomissário da República nos Açõres o major de
infantaria João Augusto de Fontes Pereira de Melo.

Por portarh da 22 de Fevereiro findo:
lillÍslério da Guerra-ll'partição

de Gabinete

Louvados os cidadãos J erónimo Joaquim Pereira e
José Ferreira de Almeida pelas ofertas que fizeram de
642 e 1:200 metros quadrados de terreno para alargamento da carreira de tiro civil de Mortágua, o que constitui um honroso procedimento. próprio daqueles que se
interessam pelo desenvolvimento do eport mais vital para
a integridade da Pátria.
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Por portaria d~ 2' de Fevereiro findo:
HiDlslério da Guerra - Reparlição do Gabinele

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar o oficial e cidadãos abaixo
Illencionados :
Coronel de infantaria, reformado, Augusto António
Macedo Pinto, pela dcsisteressada, patriótica o incessante acção desenvolvida em difíceis emergências em favor do prestígio do exército e do progt'esso material e
eultural do concelho de Vila Nova de Gaia, revelando-se
desta forma um nobre e prestante cidadão e um oficial
-com a nítida compreensão dos seus deveres.
Dr. Alberto Cruz, médico, de Braga, pelos relevantes
serviços prestados ao Pals e ao exército, quer como cidadão quer como governador civil substituto do distrito de
Braga, com sacrifício dos seus iuterêsses e snmpro com
() mais elevado espírito de abnegação e compreensão da
Sua função social.
João Rodrigues Sequeira, propri.etário, do concelho da
Maia, porque, pelas suas acendrudas virtudes patrióticas
e regionalistas, tem contribuído para os melhoramentos
e progresso do referido concelho e em benefício do prestígio do exército e ainda pela acção benemérita que no
Brasil tem exercido em favor do prestígio do nome de
Portugal, revelando em todos os seus actos ser um lídimo
carácter e um prestante cidadão.
Claudino da Rocha Romariz Sobrinho, proprietário,
residente no Põrto, por, com risco da própria vida e dos
seus haveres, ter dado abrigo na sua residência a dois
oficiais do exército perseguidos durante o último movimente revolucionário por grupos de revoltosos armados
que lhe invadiram a casa, contrapondo e anulando a sua
acção violenta com uma atitude serena e inteligente, mostrando as suas altas qualidades morais e cívicas.

Por portaria de 25 de Fevere!ro Dndo :
liuislério

da Guerra - Rrparlição do Gabinele

Louvado o capitão do infantaria, com o curso do estado maior, Joaquim José Cardoso Fialho, actualmente
na situação de licença ilimitada, pelas iaexcedíveis qua-
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Iidades de inteligência e de trabalho, a par de extraordinários conhecimentos profissionais que demonstrou possuir no desempenho de muitos, importantos e variadíssimos servicos desempenhados com notável dedicação e
zêlo nas inspecções do serviço militar do caminhos de
ferro, já extintas, e na. das tropas de comunicacões,
onde prestou serviço até lhe ser concedida licença ilimitada, revelando sempre ser um oficial a todos os respeitos distinto.

Por portaria de 3 do corrente mês:
Ministério da GUfrról- P

Direcção Gml-

Admitido no Asilo de Inválidos
D. Maria Benedita o segundo cabo,
Inácio, n.? 547 da 3.a divisão do
nial, por lhe aproveitar a condição
pectivo regulamento.

3.a ReparliçãG

Militares da Princesa
reformado, Sebastião
depósito militar colodo artigo 5.0 do res-

Por portaria de 5 do corrente mês:
lIinistério da Guerra - Repartição do Gabinete

Louvado o major do quadro auxiliar dos serviços de
engenharia Viriato Gonçalves, pela competência, extraordinária dedicação e comprovada tenacidade, a par de um
notável bom senso e lúcida inteligêucia, com qUf' dosempenbou os muitos e diversos serviços de que foi encarregado na extinta inspecção do serviço militar de caminhos de forro e na actual inspecção das tropas de comunicações.

7. o - Por determinação do Govêrn 1 da República:
linislério da Guerra - 2. a Direcção Geral- 5. A Repartição

Tenentes: do serviço de administração militar, do quadro dos oficiais do mosmo serviço, Joaquim de 1\1eloPóvoa, por motivo disciplinar, e miliciano, do quadro especial, do Depósito Geral do Fardamentos, José de Brito
Rodrigues.
e
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Noo 3
~oaRepartição

'I'enente-coronel do regimento do cavalaria n.? 4 Carlos Alberto da Guerra Quaresma, sem dispêndio pa.ra
a Fazenda Nacional.
Conselho

de Reoursos

e Conselho

Superior

de PromoQôes

Promotor. o coronel do secretariado militar, secretario dos mesmos Conselhos, José Carlos Afonso Barroso.
Secretário, o tenente-coronel do secretariado militar,
do --xtiuto arquivo ~t'ral da 2.a Direcção do Ministério
da Guerra, António Rodrigues Brancal.
4:." regUto militar

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
António Alhandra.
Quadro da arma de infantaria

Tenentes : do regimento de infantaria n. o 8 Eduardo
de Paiva Macedo, e do batalhão de ciclistas n.? 1 José
da Cruz.
Adidos ao quadro

Tenentes: adidos ao quadro, do regimento de infantaria n, o 14 José Mateus Júnior e do batalhão de caçadores n." 10 José Augusto de Araújo.
Quadro espeoial a que se refere o artigo 5.° do deoreto
n.s 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Tenente miliciano, do quadro especial do regimento de
infantaria n." 22, Daniel Pinto de Barros, pelo pedir.
Regimento

de infantaria

n.· 1

Capitão votoriuãrio miliciano de reserva, do extinto
regimento de infantaria de reserva n.? 1, António de
Barros Teixeira de Lencastre.
R~gimento

de infantaria

no· 5

Capitão veterinário miliciano de reserva, do extinto
regimento de infantaria de reserva n.? 5, Joaquim Dias
de Vasconcolos.
Regimento

Tenente
guel.

do regimento

de infantaria

n.· 6

de infantaria n.? 22 José Mi-
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Regimento de infantaria n.O10

Capitão, chefe de música, do regimento de infantaria
n." 8 Guilherme Joaquim da Piedade.
Regimento de infantaria a· 11

Tenente veterinário miliciano do reserva, do extinto4.· esquadrão de reserva, João Garcia Pereira -,
Regimento de infantaria n.· 19

Major, nos termos do decreto n.? 14:869, de 11 de
Janeiro do corrente ano, do batalhão de metralhadoras
n." 2 Manuel de Jesus Moreira, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.O20

Alferes, chefe de música, do batalhão de caçadores
n,? 10 José Rafael Alves, pelo podir.j
Regimento de infantaria n. ° 22

Major, do quadro da arma, Manuel de Mesquita.
Capitão veterinário miliciano de reserva, do extintoregimento de infantaria de reserva n. ° 25, António deMelo Correia.
Batalhão de caçadorea

n.v ts

Alferes médico da 3.a companhia de saúde José Nevill de Assunção Pinto da Cunha Saavedra, pelo pedir.
Batalhão de caçadores n.· 8

Tenente do batalhão
Vitorino, pelo pedir.

de ciclistas n. ° 1 José António

Batalhão de oiclistas

n.· 1

Tenente, adido ao quadro, do regimento de infantaria
n. ° 19 Ladislau Augusto Meles, por motivo disciplinar,
Batalhão de ciclistas n.O2

Capitão médico miliciano do quadro especial, do regi~
mento de cavalaria n.? 4, Alberto Filipe de Sequeira.
Distrito de recrutamento e reserva

D.O

1

Capitão veterinário miliciano de reserva, do extintodistrito de recrutamento o reserva n," 25, Celestino Augusto Silveira Almendro,
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Distrito de recrutamento e reserva no'15

Capitães veterinários milicianos de reserva, do distrito
de recrutamento n reserva n.? 1, António Agueda Ferreira e Henrique Edmundo Sá Viana Conte.
Distrito de recrutamento e reserva n.· 17

Capitães veterinários milicianos de reserva: do extinto
distrito de recrutamento e reserva n. o 22 Tiago Maria
Ricardo, e do extinto 4.° esquadrão de reserva Manuel
do Carmo Raposo Lúcio.
Distrito de recrutamento e reserva n." 22

Capitães veterinários milicianos de reserva, do extinto
distrito de recrutamento e reserva n." 25, José Coelho
da Rocha e António de Oliveira Morais.
Quadro espeoial a que se refere o artigo 1>0° do deoreto
no' 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Capitão miliciano da bataria de artilharia de defesa
móvel de costa n. o 1 António Correia.
Regimento de artilharia ligeira n.· 1

Capitão veterinário

miliciano de reserva, do extinto-

4.° esquadrão de reserva, José Jerónimo da Costa Ama-

ral.

o

Regimento de artilharia ligeira n.' 2

Capitão

veterinário

miliciano de reserva, do extinto

1.o grupo de batarias de reserva, Alfredo Lopes Valente.
Tenente

do grupo independente

de artilharia pesada

n.? 3 Vítor Manuel Saraiva Lopes, pelo pedir.
Regimento de artilharia ligeira n.' 3

Capitães veterinários milicianos de reserva, do extinto
1.0 grupo de batarias de reserva, Júlio César Gomes
Vieira e Manut>} Fernandes Marques.
Tenente veterinário da Escola Prática de Cavalaria
Tomé Dario da. Ponte, pelo pedir.
Regimento de artilharia ligeira n.' 4

Capitão veterinário miliciano de reserva, do extinto
4.° grupo de batarias de reserva, Joaquim Tiago Ferreira.
Grupo independente de artilharia pesada n.· 3

Tenente do regimento do artilharia ligeira n.? 2 João
Carlos de Sá Nogueira, pelo pedir.
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de montanha n.O1~

Capitão do quadro auxiliai' dos sorvicos Je artilharia,
da 1." companhia de trem hrpornóvel , Anselmo da Mota
LObo, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
de artilharia montada n.s 14
miliciano do reserva,
do extinto
de reserva, António de Jesus Ca-

Grupo mixto independente

Capitão
4.° grupo

veterinário
de batarias

nejo.
Bataria de artilharia de defesa móvel de costa n.s 2
Alferes veterinário
miliciano de reserva, da extinta
bataria n.? 2 de artilharia de montanha,
Josó Jacinto
Pereira da Câmara.
L" companhia de trem hipomóvel

Tenente do quadro auxiliar dos serviços do artllharla
do grupo independente
de artilhuria de montanha n.? 15
Domingos
Joaquim
Gonçalves,
sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.
Escola Prática

de Cavalaria

Capitão de cavalaria,
da 4 a Repartição
da 4.a Direcção (;eral do Ministério da Guerra, José Paulino Marecos Mousinho do Albuquerque,
para os efeitos do artigo 9.° do decreto n ." 12:16~. de 21 de Agosto de 1926,
sem dispêndio para a Fnzonda Nacional.
Alferes veterinário
do regimento de artilharia ligeira
n." 1 Vital de Lemos Bettencourt, som dispêndio para
a Fazenda Nacional.
Regimento de cavalaria

n.· 2

Capitães veterinários
milicianos de reserva, do extinto
1.0 esquadrão de reserva, Vicento Urosa Gomes, Idalino
Rodrigues Gandim e Alberto da Silva Brito.
Tenentes veterinários
milicianos de reserva, do mesmo
extinto esquadrão,
Joaquim Nazaré Barbosa, José Emílio Sant' Ana da Cunha Castel-Branco
e Aníbal Coelho
de Oli veira.
Tenente do serviço de administração
militar, da 3.·
companhia
de trem automóvel, Cândido Nunes Ribeiro.
Regimento de cavalaria

n.· 3

Capitães veterinários
milicianos do reserva,
4.° esquadrão
de reserva,
António Augusto

do extinto
Piteira de
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N.· 3

Figueiredo,
Vicente da Ascensão de Carvalho Cortes e
Oar los Augusto da Cruz é Silva,
Tenente veterinário
miliciano de reserva, do mesmo
extinto esquadrão,
José Ribeiro Sedas.
de cavalarfa

n.O 8

Alferes do regimento
do Carmo, polo pedir.

Regimento

de cavalaria

n. o 7 Carlos

Regimento

de oavularía

n.O 9

Maria

Tenentes veter-inários
milicianos de reserva : do oxtinto
6.0 esquadrão de reserva Agostinho José Froire de Lacorda Pizarro;
do extinto 1.0 grupo de companhias
de
reserva Carlos Baptista Carneiro, e do extinto r('gimento
de cavalaria n." 11 António ~Iartins Gomes Ferreira.
Depósito

de remonta

e garanhões

Tenente veterinário
do regimento
de art lharia ligeira
. n. o 3 Henriq ue de Santana, som dispêndio para a Fazenda Nacional.
Inspecção

Inspector,
João Baptista

das tropas

de pioneiros

o coronel do regimento
de Almeida Aroz.

Inspecção

das tropas

de telegraflstas

de comunicações

Major do quadro auxiliar dos serviços de engenharia,
da 2. a Repartição
da ~. a Direcção Geral do Ministério
da Guerra,
António do Soua Cardoso Farinha Relvas.
Escola

Prátioa

de Engenharia

Tenonte miliciano do serviço de administração
militar,
adido ao quadro, na delegação na 3.a região militar da
5.a Repartição
da 2.a Direcção Geral do Ministério da
Guerra, Alfredo da Costa Setas, pelo pedir.
Regimento

Tenente
de aviação

de sapadores

de oaminhos

de ferro

médico

miliciano, do grupo de ~sq uadrilhas
«República», Fernando de Freitas Simõos.
Batalhão

de pontonetros

Tonente votori r, ário, do depósito do remonta
nhões, João Estovos Gonçalves Calado.

e gara-
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automóvel

Capitão do quadro auxiliar dos serviços de engenharia, do comando de engenharia do Governo Militar de
Lisboa, Samuel Bento.
Grupo independente

de aviação

de bombardeamento

Segundo comandanto, o capitão da aeronáutica, eomandaute da esquadrilha n.? 1 do mesmo grupo, José
Pereira Gomes Júnior.
Grupo de aviação

de informação

Grupo de esquadf'ilbas

n.O 1

ria aviação ,República.

Capitão da esquadrilha do aviação de treino e depósito António de Oliveira Viegas.
'I'enentes : de iufantaria, adido, do grupo independente
de aviação do bom bardeamento, Manuel Matias Júnior,
e do cavalaria, adido, do mesmo grupo, Alvaro Beça de
Aragão Ferreira, pelo pedirem.
Esquadrilha

de aviação

de treino e depósito

Comandante, o capitão da aeronáutica,
director do
-campo internacional
de aterragem, João Barata Salgueiro Valente.
Serviço

meteorológioo

do exército

Director, o coronel de engenharia,
Pedro Fava Ribeiro de Almeida.
3.' companhia

na disponibilidade,

de saúde

Capitão médico miliciano, do quadro especial do Hospital Militar de Chaves, Luis Pinto de Figueiredo.
Tenente médico miliciano, do grupo de esquadrilhas
de aviação «República", Aurélio.
Alferes médico do batalhão de caçadores n. ° 5 Gaspar Santos, pelo pedir.
Esoola de 06ciais

Milicianos

Tenentes: do grupo indopendente de artilharia pesada
n." 3 João António Montalvão dos ~antos e Silva, e do
quadro auxiliar dos s-rvícos de artilharia do grupo de
.artilharia a cavalo n.? 1 Manuel Matos.
Depósito disoiplinar

Teuente, adido ao quadro do batalha'> de caçadores
D.O 8 António Bento da Silva.
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do Exército

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
da Ln companhia de trem hipomóvel,
Francisco dos
Santos, pelo pedir.
.
Agência militar

Capitão miliciano do serviço do administracãc miIitar,
do quadro especial, da 5." inspecção de administração
militar, Luis António de Oliveira.
Oofre de previdênoia

dos oficiais do exéroito metropolitano

Oon-selbo de admmrstr-acão

Vogal.
Rodrigues.

O

tenente- coronel de infantaria Jorge Augusto

8.' -

lini!lérlO U herra - Btparliçio ~o hhinele

a) Tendo sido agraciados com as mercês da Sociedade
Portuguesa da Cruz Vermelha abaixo designadas os ofíeiais em seguida mencionados, é-lhes permitido usar as
respectivas insígnias:
Cruz

VerRlelba.

de DedicaQiio

Major reformado Vergílio Gonçalves Roma.
Capitão 'do serviço de administração militar António
Manuel da Fonseca.
Medalha

de Louvor

'I'enente-coronel da aeronáutica António Jacinto da
Silva Brito Pais.
Capitães da aeronáutica Oelestino Pais Ramos, João
Paulo de Aragão e Francisco Aníbal Pinheiro de Sousa
Larcher.
'Tenentes da aeronáutica Frederico Coelho de Melo,
Antóllio Gonzaga Pinto e João Maria Esteves.
Medalha

d", AgradeciRlen-to

Tenente reformado Joaquim Augusto Carrilho.
b) Anulada a concessão das medalhas de prata e de eebre de serviços distintos da Cruz Vermelha Portuzu ..sa
com a leg ...ada .Rtlvolu~ãl)-Fevt:Jreiro-1921),
concedida
por portaria de 31 de Dezembro do ano findo, inserta
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na Ordem do Exército n. ° 18, 2.1\ série, do mesmo mês
e ano, respectivamente,
ao tenente equiparudo
da Cruz
Vermelha Tulio Augusto
Correia e Murais da Mota, da
ambulância de Viana do Castelo, e ao aspirant« a oficial
módico António de Oliveira da Rocha Leite e soldado
maqueiro
n.? 47 Domingos Alves Leça. ambos .da ambulância da delegação da mesma Cruz V ermelha em Matozinhos, por se ter reconhecido que foram indevidamente
agraciados.
c) Agraciados
com a medalha de cobre de serviços
distintos
da Cruz Vermelha
Portuguesa
com a lpgonda
«Revolução-Fevoreíro-Lââ?»,
por se encoutrarem
nas
condições do artigo 21.° do decreto 0.0 11:015, do 30 de
Junho de 1925, os soldados maqueiros n.? 8:3, da ambuIãncia n. o 1 da delegação do Põrto, Aníbal Augusto Ribeiro, e n." 42, da delegação
de Matozíuhos,
Manuel
Gomes de Sousa.

9.

o-

Ministério da Guerra- f.' Direeçã8 Geral- V' Reparlição

a) Declara-se que os oficiais do extinto quadro privativo das fõrças coloniais que. pela alínea v) do n." 8.° da
Ordem do Exército n. ° 14, 2." sórie, do 30 de Setembro
do ano findo, foram colocados imodiatuments
à esquerda
do tenente,
adido ao quadro, Agostinho João de Sousa
Marques,
devem ser considerados
como colocados imediatamente
à esquerda. do tenente Edua.rdo Lôbo Santos
Moreira.
b) Declara-se
que foi indevidamente
inclufdo o nome
de Manuel Abreu no número dos tenontrs
do extinto
quadro privativo das fôrcas coloniais qlW, pela Ordem do
Exército n. o 14, 2. a série, do 30 de Setembro do ano
findo, foram colocados imediatamente
à esquerda do tenento, adido ao quadro, José do Almeida Cassar.
c) Declara-se
que o major de infautaria,
em disponibilidade, Bernardino
dA Sena Lopes, director da carreira
de tiro de Espinho, chegou à sua altura para entrar no
respectivo quadro.
d) Declara-se
que o asplrante
de infantaria n.? 19 José Ribeiro

a oficial do regimento
dos Santos, promovido
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a êste põsto pela Ordem do Exército n. ° 14, 2.· série,
do uno findo, conta a uutiguidade desde 1 de Fevereiro
do mesmo ano e não desde 1 de Julho.

e) Declara-se que o tenente miliciano do regimento de
infantaria
n. ° 1 Armandu
Buttencourt
foi autorizado a
usar o nome de Armando Berto de Bettencourt,
devendo
o mesmo oficial ser inscrito nos registos com êste nome.
f) Declara-se que se encontra prestando serviço no
Instituto
Profissional
dos Pupilos do Exército o capitão
de iufautar ia, no quadro da arma, Joaquim Felizardo
Adão Antunes.
g) Declara-se
que ficam sem efeito as colocacõcs, respoctivamente,
no regimento de infantaria n. ° 18, no batalhão de metralhadoras
n." 3 e no batalhão de caçadores n." 10 dos tenentes, do regimento de infantaria n." 8,
Au~usto de Faria Lagoa e Joaquim Ferreira Pedras, e
miliciano, do quadro especial do infantaria, António Dias,
insertas na Ordem do Exército n." 1, 2." sério, do corrente ano.
h) Declara se que desistiu de servir nas colónias, nos
termos do decreto n.? 13:300, de 23 de Março de 1~27,
no corrente ano o alferes de infantaria João Pedro.

1,) Declara-se
que o coronel do artilharia Aloxnndra
Herculano
Garcia, promovido
a êste põsto nos termos
dos artigos 1.0 o 2.° do decreto n.? 14:869, de 11 de Janeiro findo, pela Ordem do Exército n. o 1, 2.a série, de
28 do mesmo mês, chegou à sua altura para entrar no
respectivo
quadro em 18 de Fevereiro último.
j) Declara se que o coronol de artilharia Luciano José
Cordeiro,
promovido
a êste põsto DOS termos dos artigos 1.0 e ~.o do decreto n." l-!:8G0, de 11 de Jnneiro
findo, pela Ordem do Exército n.? 1, 2.& série, de 28 do
mesmo mõs, chegou à sua altura para promoção em 18
de Fevereiro
último.
k) Declara se que o major do artilharia Alberto Camacho Brandão
e o capitão ria mesma arma Jorge Botelho Moniz, ambos na situação de disponibilidade,
chegaram à sua altura para entrar no respectivo quadro.
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l) Declara-se que fica sem efeito a colocação na Comissão de expedição da Direcção da arma de artilharia do
major do quadro auxiliar dos sorviços de artilharia
Isidoro do Rosário Coelho, inserta na Ordem do Exército n.? 2, 2.:1 série, do corrente ano, devendo pela mesma
Ordem do Exército
ser considerado colocado no Depósito Geral de Material de Guerra,

m) Declara-se que o capitão de artilharia Paulo Emílio de Sil va, qne pela Ordem do Exército n. o 7, 2." série, de 31 do Maio do ano findo, foi colocado no grupo
independente de artilharia pesada n.? 1 para efeitos das
alíneas b) e g) do n. o LOdo artigo 43-1.0 do decreto de
25 de Maio de 1911, completou em 21 de Dezembro do
mesmo ano as condições a que 80 referem as citadas alínoas, pelo que foi mandado recolher ao Arsenal do
Exército, sua anterior situação.
n) Declara-se que o capitão de artilharia Francisco de
Seixas Gomes, adido, de licença ilimitada, foi requisitado pelo Ministério das Colónias, a fim de ir servir na
colónia da Angola, em comissão civil, nos termos do
decreto n.? 13:309, de 23 de Março do ano tindo.
o) Declara-se que o tenente de artilharia Manuel Marecos Duarte Júnior, que pela Ordem do Exército n." 2,
2. a série, de 28 de Fevereiro do ano findo, foi colocado
como secretário do presidio militar de Santarém, deve
ser considerado como tendo passado ao quadro da. arma
na referida Ordem do Exército,
p) Declara se que, nos termos no artigo 1.0 do decreto n. o 13:174, de 21 de Fevereiro do ano fiudo, os
oficiais do corpo do estado maior em seguida mencionados passam a contar a antiguidade do seu actual posto
na arma. de artilharia desde as datas que lhes vão indicadas: .

Coronéis:
Aníbal Agosto de Ramos de Miranda - 31 de Março
de 1919.
Luís Augusto Ferreira Martins -11
de Março de
1922.
José Alberto da Silva Basto-11
de Março de 1922.
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José Augusto Lobato Guerra30 de Março de 1922.
Balduino de Seabra Júnior-30
de Março
de 1922.
José Augusto Crispiniano Soares -10 de Dezembro
de 1927.
Alfrr-do

Tenentes-coronéis:
José Esteves da Conceição Mascarenhas -19 de Novembro de 1919.
.
Vasco Freire Temudo-26
de Janeiro de 1920.
Mário Augusto Gouveia Xavier de Brito- 9 de Fevereiro de 1920,
• Carminé Ribeiro de Melo Nobre-H
de Março de
1922.
_
Júlio da Conceição Pereira Lourenço-H
do Março
de 1922.
António Gorjão Couceiro de Albuquerque -11 de
Março de 1922.
Aníbal César Valdês
de Passos e Sousa-11
de
. Março de 1922.
José Cortês dos Santos -11 de Março de 1922.
Carlos Elias da Costa Júnior-30
de Setembro de
1926.
Majores:
António José Bernardes de Miranda - 30 de Março
de 1920.
Vasco de Carvalho - 30 de Março do 1920.
Álvaro Teles Ferreira de Passos-30
de Março de
1920.
José Guerreiro de Oliveira Dua.rte-30
de Março de
1920.
João da Conceição Tomás Rodrigues-3!
de Dezembro de 1920.
q) Declara-se que é Jacinto Fialho de Oliveira, e não
Jacinto do Oliveira Fialho, o alferes miliciano de artilharia colocado no grupo independente
do aviação de
bombardeamento pela Urdem do Exército n." 18, 2.& série, de 31 de Dezembro do ano findo.
r) Declara-se que fica som efeito a determinação inaorta na Ordem do Exército n. o 17, 2.11 série, de 17 de
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Dezembro do ano findo, que colocou no Instituto Feminino de Educação o Trabalho o tenente do quadro auxiliar dos serviços do artilharia do regimento de cavalaria
n.? 1 Amadeu Assunção Pereira.
8) Declara-se qUA o capitão do batalhão de pontoooiros José Luis Moreira se apresentou de reg-resso do
Ministério das Colónias em 10 de Janeiro findo, e não
em 10 de Fevereiro, como consta da Ordem do Exército
n.? 2, 2." série, do corrente ano.
t) Declara-se que o major do quadro auxiliar dos serviços de engenharia José Augusto Góis conta a antiguidade dêate pôsto desde 14 de Janeiro findo e não desde
14 de Fevereiro, como consta da Ordem do Exército
série, do corrente ano.
n,? 2, 2.
3

u) Declara-se que o capitão de infantaria, adido ao
quadro, José Dias Bnrgão, que por decreto de 4 de Fevereiro findo foi colocado no grupo de aviação de informação n. o 1, deve ser considerado como colocado no
grupo independente de aviação de bombardeamento,
nome que actualmente tem aquela unidade.
v) Declara-se que fica sem efeito a colocação no regimonto de infantaria n.? 16 do capitão médico Francisco
Ribeiro Coutinho, insorta na Urdem do Exército n." 13,
2.a série, de 10 de Setembro do ano findo.
x) Declara-se

que, nos termos do artigo 59.0 do regulamento de disciplina militar, desceu um lugar na
respectiva escala de acosso o capitão do servico de
admiuistrução
militar, em disponibilidade, Flávio Nunes
de Sampaio, ficando intercalado entre os capitães do.
mesmo serviço Fernando Vítor Valente Valadas Vieira
e António da Silva Simões.
y) Vencimentos que, DOS termos da lei n. o 1:668, de
Soternbro de 1924, competem aos oficiais em se-

9 de
guida
serva
rente

mencionados, transferidos para a situação de repela Ordem do Exército n. o 2, 2. a série, do corano:

'I'enonte-corouol António dos Santos, 383tS29, sendo:
pensão de reserva, 23~650; 0,14 por cento, 23604; lei
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n. o 888, 25tS55; lei n. o 1:332, 102620; do vencimento
total 51blO são pelo Ministério das Colónias, sendo Angola a última província onde serviu, e JJ2619 pelo Miui-tório da Guerra.
Capitão de infuuraria
João Luís de Castro, 32:!696,
sendo:
pflns~
de reserva,
20:.!,s50; 0,1-1 por cento,
24:)9-!; lei n.? 8HH, 2~674; lei n." 1:33:3, 72~78; do vencimento total 11:?t$ü5 são pelo Ministério das Colónias,
sendo Angola a última colónia em quo serviu, e 21O~31
pelo Ministério da Guerra. Tem um aumento de 10 por
cento sõbre o sõldo,
Capitão de infantaria
António Brás, 303il.t3, sendo:
pensão de reserva, HI7 lif>O j O,J 4 por cento, 2:M39 j lei
n.? 888, 21698; lei n.? 1:33~, 61tS5ô; do vencimento total 931$86 são polo Ministério das Colónias, sendo Angola a última colónia em que serviu, e 2U9il57 p-Io Ministério da Guerra.
Tem um aumento de 10 por cento
sõbre o sõldo.
~) Rectificados
se publicam os vencimentos,
nos termos da lei n." 1:6(i8, de 9 de Setembro de 19:?4, a que
tem direito o oficial, na situação de reserva, em seguida
mencionado,
em substituícão
dos que lhe foram arbitra{los pela Ordem do Exército n. o 2, 2. a série, do corrente
ano:
Coronel
de
347~8J, sendo:
28651; lei n."
por cento sõbre

infantaria
Ricardo
José de Andrade,
pcusão de reserva, 285812; lei n.? 888,
1 332, 34J$~1. Tem dois aumentos de 10
o sôldo.

10. ° -lioistério

(1) Declara-se

Geral- P lepartição
da Guerra-1.a Direcção

que, por decreto do Ministério da InsPúblicu, de 15 de Junho do ano findo, inserto no
Diário do Gorê. no n." 131, 2.& série, de 18 do mo-mo
mês e ano, foram nomeados
para exercer
interinamente os cargos de director geral do ensino primário e
normal e de director geral do ensino secundário, I'PSpOCtivamon te os tenon tes- co ronéis : do corpo do estado maior
Aníbal César Valdõs de Passos e Sousa, e de infanta ria
Joaquim Inácio Barcelos Júnior, ambos professores
do
Colégio Militar.
trução
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b) Declara-se que, por decreto do Ministério do Comércio e Comunicacõee de 4 de Fevereiro último, inserto
no Diário do Gocêrno n." 33, 2.& série, de 10 do mesmo
mês, fortim nomeados para fazer parte da comissão de
aVlut;ão comercial os seguintes oficiais:
Presidente,

general José Maria de Oliveira Simões,

Vogais:
Coronel do corpo do estado maior António :Mário de
Figueiredo Campos, representando o estado maior do
exército.
Coronel de infantaria José Joaquim Mendps Leal, professor de direito internacional público no Instituto Superior do Comércio.
Tenente-coronel de cavalaria Francisco Martins Luzignnn de Azevedo, representando o Aero Club de Portugal.
Tenente-coronel da aeronáutica Alberto Salvador Curtils Cifka Duarte, chefe da Repartição de A viação ~omercial.
Major da aeronáutica Teófilo José Ribeiro da Fonseca,
repreaentando a Direcção da Arma.
Capitão da aeronáutica João Barata Salgueiro Valente,
sub-chefe da Repartição de Aviação Comercial, que servirá de secretário.
c) Declara-se que são reconduzidos nos seus cargos
de membros da Direcção do Montepio dos Sargentos de
Terra e Mar, desde 1 de Janeiro do corrente ano, respectivamente como presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro e vogais, os seguintes oficiais e sargentos:
Coronel, na situação do reserva, João Vitorino da
Fonseca.
~
Major de infantaria. João Eduardo Franco Antunes
Centeno.
Sargento ajudante de engenharia José dus Santos Var

quinhus.

Sargento ajudante de engenharia Bernardo Diâs.
Sargento ajudante de artilharia Francisco Mondes Gomes, primeiro sargento de artilharia Francisco Ferreira
e primeiro sargento sinaleiro da brigada de marinheiros
Manuel Tomé.
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da Gum:t- f.a Dirw;áo Gcral- 3. a lIeparlição

Vencimento que, nos termos da IpÍ n. ° 1:668, de 9 de
Setembro de 1924,. compete ao oficial reformado, em seguida mencionado, qtHl pela presente Ordem do Exército é promovido ao pôsto que vai indicado:
Alferes José do Rêgo Monteiro, 145680.

12.0-llinislério

~a Guerra-I.A

Dirrct~o Gera!-tA lIepHliço

a) Declara-se que por decreto de 31 de Dezembro de
1927, publicado no Diário do Gorêrno n." 39, 2.& série,

de 17 de Fevereiro do corrente ano, foi condecorado
com o grau de oficial da Ordem Militar da TOrre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, o extinto regimento
de obuses de campanha, pela n.aueirn como as suas batarias se portaram na primeira e segunda fases da campanha da Flandres ..
b) Declara-se
que por decreto de 31 de Dezembro de
1927, publicado no Diário do Govêrno n, o 24, 2. a série,
de 30 de Janeiro do corrente ano, foram condecorados
com os graus da Ordem Militar de S. Tiago da Espada,
que lhes vão respectivamente indicados, os seguintes oficiais:
Ondal

Tenente-coronel de artilharia Henrique de Campos
Ferreira Lima e major de aeronáutica José Manuel Sarmento de Beires.
Canleiro

Coronel de cavalaria Manuel Umbelino Correia Guedos o major de engenharia Luís da Costa de Sousa de
Macedo.
c) Declara-se que por decroto de 31 de Dezembro de
1927, publicado no Diário do Goxêruo n." 26, 2." série,
de 2 de Fevereiro do corrente ano, foi condocorado com
O grau de oficial da Ordem Militar de S. Tiago da Espada o capitão de infantaria Manuel Ferreira da Silva
Couto Júnior.
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d) Declara-se
que por decreto de 31 de Dezembro de
1927, publicado no Dtárto do Gocêrno n. o 29, 2." série,
de 6 di' Fevereiro do corrente ano, foi condecorado
com
o grau de cavaleiro
da Ordom Militar de S. Tiago da
Espada
o major de engenharia
Autóuio Soares Leite.

e) Declara-se
que por decreto de 12 de Janeiro último, publicado
no Dtario do Gorêrno n," 26, 2.& série,
de 2 de Feveri ..iro do corrente ano, foi condecorado com
o griJu de oficial da Ordem Militar de Cristo, com palma,
o tenente miliciano do serviço de administração
militar
Florival Crato Simões Fogaça.

fI Declara-se que por decreto de 12 de Janeiro do
corrente
ano, puhlicado
no Diário do Governo n,? 24,
2_a série, de 30 do citado mês fl ano, foram condecorados com os graus da Ordem ~Iilitar de Avis, que lhes
vão indicados, os seguintes oficiais:
Grit-cruz

General

Ricardo

Júlio Ivens Forraz.
Grande

oficial

Coronéis de infantaria
Joaquim
Augusto
e Joaquim Maria de Almeida Lopes.

Prata

Dias

Comendador

Tenente-coronel
de infantaria Afonso Honriques Barbeitos Pinto, majores
de iufantaria Américo Maria Bivar de Sousa Dores, e de artilharia
com o curso do estado maior José Guerreiro de Oliveira Duarte.
Oficial

(Capitães:
de infantaria
Gil Augusto
Domingos
da
Silva, Tibério Pereira da Silva, António Eduardo Cabral
e Castro, João Lopes, fl milicianos do quadro especial An. tónio Gonçalves
Pires e David Rodrigues
Neto ; de cavalaria Manuel Bernardo Lopes ; de artilharia Francisco
Anrónio da Silva Azevedo Alpoim, Joviano Lopes, Fernando Júlio Borges, José M:3.I·iaRehêlo V alento de Carvalho, e miliciano do quadro especial João José Amaro;
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de aeronáutica José Pedro Pinheiro Correia, do serviço
de administração militar Eduardo António Monteiro e do
quadro auxiliar dos serviços de artilharia António da
Silva Soares.
Cavalelro

Cnpitãos do infantaria J os6 Afonso de Almeida Júnior o Mário do Almeida; tenentes: de infantaria Fernando Bianchi Moreira da Câmara, Delfim Pais Lopes,
Abílio do Assunção Lorena, Adriano Augusto de Figueiredo Dores, Guilherme Augusto, Manuel Francisco da
Costa, o milicianos : Carlos Marques, Francisco José
Dentinho, Alfredo Leote, Vit6rio Frederico Crispim,
João Marques da Silva, António Antunes Basilio, Raúl
da Conceição Gonçalves Bravo, Amadeu de Almeida
Teixeira, António Dias, e alferes de infantaria com a
patente de tononto João Augusto Lopes; do artilharia
Josó António Viseto Ohagas, Josó Diogo de Campos
Oarmo; do .serviço de adminístrncão
militar José Biscaia Rahaça, e miliciano Álvaro Troçolo, chefe de música Henrique Lopes.

g) Declara-se quo por decreto de 16 de Janoiro último, publicado no Diário do Govêrno n,o 27, 2. a sério,
do 3 de Fevereiro do corrente ano, foi condecorado com
o grau de cavaleiro da Ordem Militar da Tõrre o Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, com palma, o coronel de infantaria João Carlos Craveiro Lopes, pelos actos
de bravura praticados no Oorpo Expedicionário Português, dando provas do oficial muito valente, distinto e
disciplinador, especialmente no dia 9 de Abril de 1918.
li) Declara-se que por decreto de 16 de J anoiro último,
publicado no Dtario do Gouêrno n.? 27, 2.a série, de 3
de Fevereiro do corrente ano, foram condecorados com
os graus da Ordom Militar da Tôrre e .Ji,spada, do Valor,
Lealdade e Mérito, que lhes vão respectivamente indicados, os seguintes oficiais:
Grande oficial

Major do aeronáutica José Manuel Sarmento do Boires, porque, sendo comandanto da équipe do avião A1'gU8,
durante a viagom da travassia do Atlântico, num võo

us
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de dez6ito horas, durante uma noite inteira, demostrou,
além de excepcionais qualidades de piloto, uma serenidade
admirável e extraordinário
sangue frio, contribuindo
para o bom nome do País e da aeronáutica militar portuguesa, revelando assim muito valor, lealdade e mérito
e um alto sentimento patriótico.
Comendndor

Major de Infantaria Jorge Castilho, porque, fazendo
parte da équipe do avião A1'YUS, como navegador,' a 61e
se deve a parte principal da travessia do Atlântico, efectuada pela referida equipe, devido aos seus profundos
conhecimentos de navegação uéron, ao seu estudo e aplicação dos métodos de navegnção
nóroa do almirante
Gago Coutinho, e seus, qne empregou com pleno êxito
durante a travessia, demonstrando mnito valor, aliado a
um alto sentimento de patriotismo
Oficial

Tenente graduado mecânico Manuel António Gouveia,
porque, fazendo parte da équipe do avião AI'[Jus, como
mecânico, durante a viagem da travessia do Atlântico,
num voo de dozóito horas, durante uma noite inteira, se
desempenhou dessa. missão com todo o zõlo e dedicação,
tendo sido um dos factores principais elo êxito da. reforida travessia, demonstando sempre um reconhecido mórito como mecânico, aliado a um alto sentimento patriótico.
Cavaleiro

Capitão de infantaria Jos6 da Luz Brito, pelos importantos o valiosos serviços prestados no Corpo Expedicionário Português, revelando muito valor, serenidado
e sangue frio na. defesa do forte de La Couture.

i) Declara-se que, por portarias do Ministério da Marinha, insortas no Dtárto do Gocêruo, rcspectivamoute
do 16 de Fevereiro do corrente ano e 21 de Novembro
do 1927, foram condecorados pelo Instituto de Socorros
a Náufragos, com a medalha ele cobre o tenente do infantaria Joaquim Brás Pereira o o primeiro sargento
n. o 121-E do batalhão de metralhadoras n. o 2 Fernando
Mondes Campante.
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j) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade COIl'l. as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917:
Medalha

de

ouz-o

Quadro da. arma dê infantaria.

Capitão Carlos Moreira Vidal,
Regimellto de infantaria

n.· (\

Primeiro sargento músico de V' classe n.? 59-E,
nuel de Morais da Silva Gomes.
Regimento de infantaria

Ma-

n.· 8

Tononte Francisco Cardoso e Silva.
Regimento de infantaria

n.> 10

Capitães Francisco Bastos de Matos o José Maria
Alies de Assis.
Primeiro sargento n. o 33-E, Delmino António Brás.
Regimento de infa.ntaria n.' 14

Segundo sargento n. o 48-E, Germano da Costa.
Regimento de infantaria. n.· 19

Sogundo sargento
niano,

músico de 3. a classe n. o 74, J usti-

Regimento de infantaria

n.· 21

Capitão Jerónimo Ribeiro.
Batalhão de caçadores n.s 3
Capitães: José Afonso, José Guilhermino o Secuudíuo

Sena,

Batalhão de caçadorea n.· 7

'I'enonte-coronel Carlos Bandeira de Lima.
Depósito do batalhão de caçadores n.s 9

Capitão João Nunes Sequeira.
Batulhão de oiclistas n.s 2

Major Tristão Augusto do Noronha Freire do Andrade.
Distrito de recrutamento

Coronel José Cesário da Silva.

e reserva n.· 3
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Grupo de especialistas

Tenente do quadro auxiliar dos serviços do artilharia
Elói dos Santos.
1.· brigada de cavalaria

Capitão Manuel Coutinho Vassalo.
Regimento de cavalaria. n.s 6

Capitães Augusto Soares Bandeira e Manuel Joaquim
Pires.
Escola Prática de Infantaria.

Coronel Casimiro Vítor de Sousa Teles.
Tenente-coronel Joaquim Augusto Tôrres.
Esoola. Pré.tioa do Artilharia

Capitão do quadro auxiliar dos serviços do artilharia
Augusto Maria da Silva Flores.
Guarda fiscal
BaLnlhü.o

11..0

1

Soldados: n. os 133/246, Francisco Nobre Ramos j
n.OS 167/259, José Estoves Ferreira, e n.OS 174/280,
Francisco Maria dos Reis Falcão, todos da 2.:1 companhia.
Batnlllílo

Soldado n.O 239/833,
Silva.
S

11. ••

Õ

da 2.:1 companhia,

David da

J)J:edalha de pra ta
Quadro da arma de infantaria

Tenentes
Soeiro.

António

Manuel Pires

o José

da Rocha

Regimento de infantaria. n.· 3

Tenente Mário Cunha.
Regimento de infantaria. n.·

Aspirante

(3

a oficial n.? 137-E, José Santamorina.
Regimento de infantaria. n.· 7

'I'enente Mário Ramos Silva.
Regimento de infantaria. n.· S

Tenentes Augusto
da Fontura.

Faria

Lagoa

e Armando Gualtcr

2.· Série
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Regimento de infantarla n.- 10

Tenente do serviço de administração militar José Luís
Ferreira.
Alferes Francisco António Gonçalves.
Aspirantes a oficial: n.? 2-E, Luís António Ramires;
n.? 4-E, António Joaquim Rodrigues, e n.? 7-E, João
Miguel Gomes.
Primeiros sargentos: n.? 28-E, Aníbal Adelino Machado; n.? 30-E, António dos Santos Subtil, e n.? 37-E,
Avelino António Martins.
Primeiros sargentos músicos de La classe: n. o 112-E,
Júlio de Sousa. Leite, e n.? 418-E, José de Sousa Coutinho.
Segundos sargentos: n.? 44-E, João da Fonseca Arroz; n.? 50-E, Agostinho Evangelista Bonet; n.? 53-E,
Francisco .A;.ntónio; n. ° 56-E, Alcino Abel da Veiga;
n.? 76-E, Alvaro; n.? 87-E, João Manuel de Jesus;
n." 90-E, Abílio Augusto dos Santos, e n.? 96-E, João
Maria Pavão.
Segundo sargento músico de 3.11 classe n." 120-E,
Guilhermino Augusto.
Primeiro cabo n.? 140-E, Manuel Augusto Minhoto,
Regimento de infantaria n.· 16

Segundo sargento músico de 3.11 classe n." 33-E, Joaquim da Costa Simões.
Regimento de infantaria n.· 21

Primeiro sargento n." 6-E, José Bõto.
Segundos sargentos: n. o 15-E, Júlio Varão Correia;
n.? 19-E, Joaquim Ribeiro; n.? 24-E, Alvaro Marques
de Miranda; n.? 32-E, João Afonso Folgado; D.O 112-Eí
Joaquim Peres de Carvalho, e n,? 135-E, João Barreto.
Segundos sargentos milicianos: n.? 13-E, José da
Silva Lõbo ; n." 36-E, Alexandre Cardoso, o n." 37-E,
Alexandre Dias da Cruz.
Primeiro cabo n.? ~2-E, Leopoldo Marques.
Regimento de infantaria n,> 22

Primeiro sargento músico de La classe n.? 48-E, Lino
Fernandes.
Batalhão de caçadorea n.· 3

Tenentes: António Augusto de Magalhães, Antero dó
Figueiredo Alves e Cândido Pinto de Figueiredo.
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Tenentes milicianos: Duarte Osório Fernandes, José
António Gomes Alves Carneiro e José Francisco.
Tenente do serviço de administração militar Armando
Augusto de Oliveira.
Segundo sargento n, os 1O/35-E , António da Cruz Rodrigues.
Batalhão de caçadores n.s 8

Primeiro sargento músico de 1.11 classe n.? 137-E,
Jaime Cemões Pais.
Batalhão de caçadores n.v 9

Capitão médico 4-ntónio Martins de Araújo.
Tenente Romeu Oscar de Barros Carmona.
Batalhão de caçadores n.v 10

Aspirante a oficial n.? 12-E, Manuel do Carvalho.
Segundo sargento músico de 2.a classe n." 54-E,
Jaime Brasil Pereira.
Grupo de artilharia

a cavalo n.O2

Segundo sargento n.? 9-E, Manuel Custódio.
1." brigada de oavalaria

Tenente do secretariado militar José Carvalho Pereira.
liegimento de cavalaria n.O 1

Tenente Manuel Joaquim da Conceição e Silva.
Segundo sargento n." 25-E, Ernesto Soeiro de Brito.
'Segundo sargento ferrador n." 36-E, Manuel Tenório,
Regimento de oavalaria n.· 6

Tenente Mário Guimarães Pala.
Segundo sargento n. ° 33-E, Francisco
Santos Malheiros.

Manuel dOR

Regimento de telegrafistas

Segundo
Rêgo.

sargento

D.

°

91-E,

Salvador

dos Santos

Esquadrilha de aviação de treino e depósito

Primeiro sargento miliciano n. ° l-E, Manuel A polinário Cunha.
Secretariado milita.r

Aspirante a oficial n. o 217, Artur Manuel da Cruz.
Segundos sargentos: n." 124. Armando César Rodrigues da Fonseca; n.? 167, João Pereira da Rocha Júnior, e n.? 198, João Feliciano Vila Nova.
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Esoola Central de Ofioiais

Tenente de infantaria Rodrigo Brandão Guedes Pinto.
Esoola Prátioa de Infantaria

Tonentes: Amadeu Césr Lopes, António Augusto
Taveira Pereira, António de Matos Silva Freire, António
Trindade e Mário de Paiva Nunes.
Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
José Dias.
Esoola Prática de Artilharia

Capitão médico Manuel António Enes Ferreira.
Tenente Teófilo Rocha Trindade.
Instituto

Profissional dos Pupilos do Exército

Capitães de ongenharia Henrique Gomes da Silva e
J aíme Alberto Valadas Lopes Fernandes.
Capitães capelães Casimiro Vitória Ohamiço, Jolto Lopes Soares, Joaquim Bernardo Pinto da Silva e José de
Oliveira Morais.
Tenentes de infantaria Alfredo Alberto da Silveira
Lorena e Henrique António Pontares.
Tenente de artilharia Ed uardo Hermenegildo Andrade
de Freitas.
Tenentes do serviço de administração militar Francisco
António Bico e J oão Rodrigues Franco.
Guarda nacíonal republtcana
Batalhão n.s :3

Tenente miliciano de infantaria Carlos José de AI.
meida Anjos Assis.
Primeiro cabo n. os 8/3:508, António Taveira Cardoso,
do estado menor,
Primeiro sargonto n. os 1/4:096, Manuel Francisco Raposo Júnior.
Primeiro cabo n.OS 14/4:612, Joaquim Loja.
Segundos cabos: n.O 24/2:739, João António de Oliveira, e n.OS26/3:39ó, Manuel Rodrigues Cabeça Alta.
Segundo cabo corneteiro n. os 28/2:070, Augusto César
de Almeida.
Soldados: 11. os 34/4:0ó7, Joaquim Noves; n. os 35/1:9ô1,
João Couto; n.O 42/1:784, Luís António Mira; ll.OS43/
1:827, Loopoldo Tentudo; n.08 46/3:00ó, Manuel António Vicente; n.OS 47/2:161, Constante Alter; n.OS 59/
1:807, João Rosa; n.OS 60/1:528, Inácio das Dores BoI'S

S
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rego; n. os 61/2:811, António José Bencatel; n,os 62/
1:772, Lourenço José Feiticeiro; n.OS 6~/2:582, José António Severo; n.O 70/1:658, Joaquim Maria Barros;
n.OS 72/2:016, António Mendes; n.OS 81/1:928, Alexandre
da Rosa Matos; n.OS 85/3:178, Joaquim Inácio; n.OS87/
2:627, João 'António; n.O 92/3:905, Joaquim Cõrca ;
n.O 93/1:050, Manuel Canário; n.O 99/2:657, Joaquim
Manuel Baptista; n.OS110/1:812, Joaquim António Anacleto; n. os 111/3:902, João da Gama; n. os 131/2:917,
José António Macaco; n.O 132/3:815, Francisco José
Vargas; n. os 140/2:864, Francisco Veladas; n,os 141/
1:847, Ilipólito José; n.OS162/:3960, Eduardo Augusto;
n." 172/3:657, Joaquim Leocádio MolHa; n.08181/3:674,
Joaquim; n.O 182/2:648, João Inácio; n.OS187/3:524, Domingos António Amiguinho; n.0 "188/3:717, Joaquim Augusto Rosa, e n.O 191/4:008, Francisco Neves Sant'Ana,
todos da 3. a companhia.
S

S

S

S

S

S

S

S

Batalhãon.·

..4

Primeiro cabo n. os 17/1 :619, da 4.11 companhia,
rique Ribeiro.

Hen-

Guarda fiscal
Batalhão

n.v 1

Segundos sargentos:
n.O 23/46, António Brás, e
n.OS 69/688, Artur Aníbal de Sousa, ambos da 2.8 companhia.
Soldados: n.O 49/748, João Moreira Grêlo; n.O 206/
2:422, José António Pereira, e n.OS348/~:522, José Gonçalves Rêgo, todos da 2.11 companhia.
S

S

S

Batalhão

n.·:3

Soldado n.Oi 129/2:096, Benedito Machado, da La companhia.
Segundos cabos: n. os 68/646, Manuel Martins Limbado
Júnior, e n.os 380/935, Luís António, ambos da 2.11 companhia.
Primeiro cabo n. os 52/920, João Pinto de Lacorda, da
3. a companhia.
Soldado n.OS 265/2:452, Joaquim Pereira, da 3.a companhia.
Segundos cabos: n.OS 11/614, Bernardino José, e
n.O 212/1:524, Luís Maria, ambos da 5.a companhia.
Soldados: n.08 177/2:343, António Ilipólito do Seixas,
o n.OS 249/2:089, António do Espírito Santo Lobão, ambos da 5.a companhia.
S
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Medalha de eobre
Regimento de infantaria n.· 1

Segundo sargento n.? 27-E, Armando da Silva.
Regimento de infantaria. n.O10

Segundos sargentos: u.? 45-EJ Alípio Augusto Trigo;
n. ° 60-E, Francisco Manuel Correia ; n. ° 63-E, Luís
Adalberto Fernandes; n.? G8-E, Agostinho Baltasar de
Lima, c n.? 94-E, Manuel Maria Esteves.
Segundos sargentos músicos de 3. a classo : n. ° 118-E,
Manuel do Nascimento, e n." 1:?5-E, Leonardo Augusto
Pereira.
Primeiro cabo músico n.? 129-E, Manuel Inácio Alves.
Extinto depósito do regimento de infantaria n.s 13

Segundo sargento n.? 53, da formação do depósito,
Mário Ernesto Alves Coutinho.
Regimento de infantaria n.s 14

Segundo sargento u. ° 168-E, Mário Henriques.
Regimento de infantaria n.· 16

Primeiro sargento músico de La classe n.? 11-E, João
Martins de Oliveira Júnior.
Segundo sargento n." 59...E; Aires José Luna de Caro,
valho Esteves.
Regimento de infantaria n.· 18

Primeiro cabo n," 30-E,

José Teixeira

de Carvalho.

Regimento de infantaria n.· 19

Primeiro sargento músico de 1.8 classe n.? 444, José
Leonel Gomos Pereira.
Primeiros cabos músicos : n.? 79, Manuel Marques do
Lemos, e n.? 81, Mário Augusto de Sousa.
Regimento de infantaria n.· 21

Segundos sargentos: n.? 22-E, Manuel Joaquim de
Castro, e n.? l06-1!j, João Filipe Nunes.
Segundos sargentos músicos ele 3.:\ classe: n.? 47-E,
Joaquim Lourenço Clemente, e n.? 52-E, Mário Celorico, e de 2.a classe, n." 8I-E, Eduardo Augusto Ferreiro.
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Batalhão de caçadores n.· 7

Primeiro cabo forrador n." 129-E, João Tomé.
Batalhão de caçadores n.· 10

Segundo sargento
cinto Barão.

músico de 3. a classo n. ° 51-E, J a-

Regimento de cavalaria n.· 1

Primeiro sargento cadete n.? lO-E, Filipe Carvalho
Caiola.
Segundo sargento artífice espingardeiro n.? 38-E, Pornando de Oliveira.
Primeiro cabo ferrador n." 43-E, João Maria Madeira.
Regimento de oavalaria n.· 15

Segundo sargento n.? 37-E, António de Jesus Serôdio.
Regimento de cavalaria n.· 7

Segundo sargento n. ° 68-E, Josó da Silva Leão.
Regimento de telegrafistas

cabos: n,° 113-E, João Alves da Silva;
11.° 115-E, Artur da Costa Hodrigues; n." llG-]~, Carlo R
Fernandes Pires, e n." 128-E, Armando Ramos.
Primeiros

Regimento de sapadores de caminhos de ferro

Segundos sargentos : n.? 5-E,
n." 81-E, Vergllio Santos Xavier.

António Ferreira,

e

L" companhia de saúde

Primeiro cabo n.? 87-E, Albino Moreira da Cunha.
Guardu. nacional republicana.
Batalhão

n.s 15

Soldados: n.OS32/4:053, João Manços; n.OI 79/3:516,
Angelo de Deus Zorrinho ; n. 08103/4:017, Prancisco Martinho Cuioln ; n. os 112/4:067, João António BOllÓ;n. os 134/
3:997, José Catarino ; n.OS136/4:014, Alexandre Josó
Gato; u. os 144/4:122, Manuol Baltasar Ramalho ; n. os 150/
4:035, Francisco António Melão; n. os 151/3:925, Joaquim (
Manuel Sougo ; n. os 158/3:884, .Tollo António Pestana;
n.OS 159'3:846, Joaquim Folião; n.OS163/3:814, José Dias;
n.O 173/2:142, João António Rolhas, o n." .178/3:562.
Domingos .A ntónio Caiola, todos da 3. a companhia.
S
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Guarda fisoal
BCltalhüo n.s :3

. Soldado
PIres.

13.

0. -

n.OS 35/2:643,

da 5.a companhia,

José Joaquim

Ministério da Guma - 2.R Direcção Geral- 5.R Reparlição

a) Declara-se que os decretos desta Repartição do 21
de Janeiro último, insertos na Ordem do Exército n.? I,
2. a sério, do corrente ano, q uo negaram provimento aos
recursos interpostos perante o Conselho de Recursos pelo
general Adriano Abílio de Sá e coronéis Jaime Augusto
Vieira da Rocha e Francisco Gonçalves,
todos na situação de reserva, devem ser considerados
rectificados com
a seguinte redacção:
Negado provimento
ao recurso interposto
perante o
Conselho de Recursos polo general, na situação de roserva, Adriano Abílio de Sá, que recorre do despacho dado
num requerimento
em que pedia para que lhe fossem
concedidos
os vencimentos
que recebia à data do decreto n.? 13:586, por o referido Conselho não ter compotência para decidir sobre o assunto do mesmo recurso
por ser contrário à. lei.
Negado provimento
ao recurso interposto perante o
Conselho de Recursos pelo coronel, na situação de reserva, Jaime Augusto Vieira da Rocha, que recorro do despacho dado num requerimento
em que pedia para que
lhe fossom concedidos os vencimentos
que recebia à data
do decreto n.? 13:586, por o referido Conselho não ter
competência
para decidir sõbro o assunto do mesmo recurso por SOl' contrário à lei.
Negado provimento
ao recurso interposto perante o
Conselho de Recursos pelo coronel, na situação de reserva, Francisco Gonçalves,
que recorre do despacho dado
num requerimento
em que pedia para que lhe fôssem
concedidos os vencimentos que recebia. à data do decreto
n,° 13:580, por o referido Conselho não ter competência
parD, decidir sobre o assunto do mesmo recurso por ser
contrário à lei.
b) Declara-se
quo no recurso interposto
perante
o
Conselho
de Recursos pelo coronel do cavalaria João
Rodrigues
Ascensão,
que recorre do despacho dado a
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um seu requerimento
que o manda debitar nos seus vencimentos por importâncias
a que so julga com direito, o
referido Conselho,
no caso especial de que so trata, se
julgou incompetente
para deliberar.

c) Doclarn-se que, nos termos do artigo 3.° do decreto
do 26 de Outubro do 1927, foram consideradas hábeis D. Hormínia
Augusta
Martins de Ayala,
D. Balbiua de Assunção Soares e D. Berta Vieira dos

n." 14:525,

Reis para receber,
ao abrigo do artigo LOdo referido
decreto,
os vencimentos
do seus maridos, respectivamente o tenente do regimento de infantaria n. ° 1 António Dinis Ayala, o segundo sargento n." 248, do quadro
dos sargentos
do secretariado
militar, Carlos Alberto
Soares, o o segundo sargento músico de 3." classe n. ° 28,
da 7. n companhia
de reformados,
António do Amaral,
internados
na casa de saúde do 'I'elhal.
dtDeclara-se
que, nos termos do artigo 3.° do decreto
n,° 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foi considerada
hábil D. Alico Marques Nobre para recober, ao abrigo
do artigo 1.0 do referido decreto, .os vencimentos
de seu
marido, o soldado, reformado, n." 1:925, da 6.a companhia de reformados,
António Augusto Nobro, internado
no Manicómio Miguel Bombarda.

14.°_ Ministério dj Guerra - 3. a Direcção Gcral- 5. a RCllartição
Nos termos do artigo 13.° do decreto u.? 12:704, de
25 de Outubro do 1926, com as rectificações do decreto
n.? 13:657, de 23 de Maio de 1927 (Ordem do Exército
n.? 6, La série, de 15 de Junho do 1927) e nos termos
do artigo 23.° do regulamento
para o provimonto dos
lugares
decreto

do magistério

da Escola

Militar,

aprovado

pelo

n." 13:764, do 13 de Junho de 1927 (Ordem do
Exército n. ° 7, 1.a série, de 30 do Junho do mesmo ano)

e por so não ter dado cumprimento integral ao determinado no artigo 4.° do citado regulamento
faz-se público
quo Ó declarado
nulo o de nenhum cíeito o edital de 7
de Dezembro de 1927, publicado no Diário do Gocêrno
n.OS 291, 292 e 293, 2.11 série, respectivamente
de 26,
27 e 28 do Dezembro de 1927 e na Ordem do Exército,
2. a sério, do 1927, e que novamente pelo conselho de
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instrução
da Escola Militar foi declarado vago o lugar
de professor
da 24.:l cadoira : Máquinas térmicas, automóveis o aparelhos aeronáuticos.
Os candidatos
ao referido lugar devom satisfazer às
condições prescritas
no artigo 2.0 e seu § único do regulamento
para o provimento
de lugares do magistério
da Escola Militar, aprovado por decreto n.? 13:764, de
13 de Junho de 1927.
Os candidatos
devem apresentar
na secretaria
desta
Escola, ató as quinze horas do dia 4 do Maio do 1928,
as suas declarações feitas em papel solado o dirigidas no
comandante
da Escola, instruídas com os documontos a
que se refere o artigo 3.° e seu § único do citado rogulamento.
8." Repartição
Declara-se
quo o major do corpo do estado maior José
Guerreiro de Oliveira Duarte, quo, pela Ordem do Exército n. o 13, 2." sério, do ano fi n do, deu ingrosso no corpo
do estado maior,
considerado
como nêlo tendo dado
ingresso em 18 de Junho do 192G e não na data que foi
mencionada
na mesma Ordem do Exército, pelo que 6
considerada
S0111 efeito aquela declaração.
ó

Secção de oartografia
Declara-se que foi. iniciada a publicação da nova carta
itinorária do Portugal na escala de 1/250:000, estando
desde já à venda no conselho administrativo
do estado
maior do exército as fõlhas n.OS 8 e 11, sendo o preço
do cada fôlha 2~.
Depósitos de publicações
Declara-se
que se acha à venda neste depósito o Regulamento
jJrovi8úl'io lJw'u o serviço de metralhadoras
pesadas 7""",7 1/1,'917, La parte, no pre~o de 5fT, cada
exemplar.
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Blinistério da Guerra- Conselho de Recursos

-

Êditos do cento e oitenta dias
Pelo Conselho do Recursos
correm éditos de cento o
oitenta dias, a contar da data da presento Ordem, citando
os oficiais abaixo designados
para, na qualidade de 1'0corridos
que são, apresentarem,
querendo, contestação
nos processos quo no mesmo pendem o cm quo quo os tenentes do infantaria
Décio da Mata Calisto, Josó :Maria
Caeiro o Carlos da Silva Carvalho recorrem por 80 julgarom ilcgalmanto
preteridos em antiguidade.
Os rocorridos, bom como sous representantes
legais, têm vista
do processo na secretaria
do mesmo Conselho, dentro do
referido pruzo.
Rocorridos

:

Onpitãos de infantaria António Correia Alemão, AIborto do Alcfllltara da Fonseca
Monteiro,
José Pedro
Balbino Dias, Artur do Jesus,
António da Conceição
Martins e Rodrigo li.lbano do Matos, e tenontcs da mesma
arma José Pinto (10 Sousa Júnior, João Alvares Lourenço, Francico Xavier
Porfírio da Silva, Joaquim Silvostro, Ernesto
Soba tião Capelo, Francisco
ela Rocha,
António Ramos da Cunha o Armando Josó Rodrigues
Borges.
Éditos clo trinta dias
Pelo Conselho do Recursos
corram éditos de trinta
dias, a contar da <lata <.la presente Ordem, citando os
oficiais abaixo de. ignados pura, na qualidade do recorridos que são, aprcsontr rem, quer ndo, contestação num
processo quo no uios mo pondo o em que l\Ianuel da Silva
lfartins,
major do regimento
do nrtilhnria ligeira n. o 1,
recorre
por so julgar ilcgalmento preterido cm antiguidade. Os recorridos,
bom como sous ropr iscntautes 10gnis, têm vista do processo na secretaria do mesmo Conselho, dentro do referido prazo.

l' -orridos :
'I'on ute-coronol da Jill'sm:\ arma António .J osó Bornardos do Miranda o majores da mesma arma Fernando Pimentol Mota Marques,
Vasco de Carvalho,
Fernando
Falcão Pacheco Moura o João Lupa Fernandes
Manuel.
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j

Obi-tuárlo
Hl23
Agosto 11- General, reformado, Policarpo José da 'osta Lima.
Dezembro 20 - Capitão módico mi liciauo do reserva Yiecnto.

1926
Maio

Hl28
Fevereiro
»
»

,)
»
»
»
»
I>

17 -

'apitão módico miliciano
de Medeiros.

3 - Alfuros do quadro

do reserva Hermano José

auxiliar

(los serviços do ong -

nharin l lomiqne de Passos c Silva,
7 - 'I'cncutc, reformado, José Etit .., os Canilho.
l) - Tcucuto,
adido ao quadro, do reg imcnto do infantaria li,· 10 Jltlio AllgU~tO de :-I,L,
1·1- 'I'cucntc-co ronnl, reformado,
Frall<'Ísco Maria dos
Santos Guerrn,
21 - Cnp i U'(o, I'cforlllado, E<Iunrdn J)j n i. Lopes 110 :-';011, a.
21-Alt'el'c
, reformado,
Autóuin Correia Poutcs So aru .
2:1
Curouul, refo nuado, .\1anuul .J :1('(1110 I' róis,
27 - Mnjor', roforuiado,
l len ri qun Luis MOllt,oi 1'0,
2H - .\lajor (10 infantaria
.Ioão I';dll:ll'do ]·'rUIlCO Autuuos

( 'cnteno.
~Iar~'o
»

1-

'I'cneu h: do artilharia
Carlos Alberto
vcirn,
fí-'l'enont<"
reformado)
Joaquim
Va co.

!';ldua

d ' (lIi-

ncctHlcn~õol"4
Na Ordem do Exército n.s 16, 2,· série, do ano findo, p, 02,
1. :37, onde se lê: «Sampaio»,
deve ler-se: "H qur-iru».
Na Ordem tio Exército II,· J, 2,· úrio, cIo corrente
tino, p, 2,
I. 33, onde se lê: «Lnurindo», deve lur- : «Lnuriuo».
a Ol'd"1II do R.,'é, ,'i/II 11,° 2, 2," H{'rie, do I'lll'rc'ntc aliO, Jl' f11, I.
onde
e Iii: «J,OUl't!i rl," , dOl'o 101'-~e: "!.OU(" iro" j !l' ;,I, J. 12,
olllle se líl: «!taIU.I Ol'~' B ibci 1'0 L it ''', d,,\'p ler· o: • Haiti J ti l'
Hiboiro !.,'it ')) j ]l, 61, I. la, Olldl'
I lê: • AlI',. 110 I'illl IIta I'~rno
d' Faria."
cle\'o ler-so: «,\1['1'0.10 1'1II11'lIt:\ H 1110 d' Faria .I1'll1ior».

la,

AbiUo Augusto Valdt'8 de Pas,'o8 e Sousa.
I~8tá conform(l.
o ,\jndallto Gcnrral,

N.O 4
MH\HSTERIO DA GUERRA
31 DE MARÇO 'DE 1928

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(2.& Série)
Publica-se ao exército o seguinte:

1.0_ D~rrtlOI
lioi (irio di Guerra - f.a Dlmç~o Geral- f •a Beparliçlo
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II iuistérie da Guerra - f.& Dirrcçâe Geral- 2_11 Repartição

Considerando
que o major do iufnntnria
Jorge de
Castilho tom prestado à aeronáutica militar relov antes
serviços, tais como a publicação do iuiportnntlasimps
trabalhos sõbre nuvegução
aérea elaborados
cm África,
quando fazia parto do e_ tinto grupo de esquadrilhus
do
Angola;
Uousiderundo
mais quo são da sua autoria os upr-rfoiçoamontos iutroduzidos
m nlgnns aparelhos do navegação aérea, tendentes a tornar mais fácil e mais precisa
a sua utilização ;
Cousidoruudo
ainda que pelo director da arma de
aeronáuticu
foi proposto
([110
o referido oficial desse
Iugresso
110 quadro
da ref rida. arma como ohsorvudoraeronáutico. proposta esta hasoudu não só nos trabalhos
acima monciouudos, mas também na realização da viagem
aérea Lisboa-Casablaucu-Lisbou,
realizada no mesuro dia
com cêrca 110 duas tõrças partes do percurso, ou soja
aproximudamento
800 quilómetro
, sõbre O mai- (ida O
regres o), } vadu a efeito em 11m avião com um raio de

ae " o qlH' um muito pouco oxcediu a distância a P -rcorror, viug m esta em (}U o l'f>l'erido oficial ('glliu 'OIllO
obsorvador-,
(3
ainda ültimumento
na viagem do ti. rião •
Arqo», om que mais uma vvz mostrou o S U "?llor como
navcgudor

aéreo,

specialmonte

rev

Indo na travossiu

de

noite do 1\ ti ntico, nr éttfj)(l Bolnmn-Fernando
Noronha;
onsiderando
finalment
qllo 6 do toda 11 ju~ti~1l. que
tais esforços em prol da fi "ia(:: o militar P rtuguosu não
dllY<'m SOl' osqll, 'iàos, tanto mnis que o r f rido oticial
: ompre junto doIa, tem traunlhttdo;
!llLudo du faculdado C{tJl' mo conforo o n.O 3.0 do a.rtigo
do dt>Cl'('to n.O 13:740, de 20 dn Novombro Hl:?6,
sob proposta do :\tinistl'o da (J UI'ITU: h<,i por bOIl1 <1('('1' tUl' que, nos 1m'mos do artigo 4.° de (}('cr to 0.0 t:?:Hi2,
dp 21 do Agosto do 1f1:!(i, s<~a colocado no quadro elos
oficiais da arma do aurOJlÚU tica, com todos os c1il'l'ito, Q
rogllJias a que a. sua nntigllidllclo O patente do oficial do
inf:tutaria
lh) derom dlrl'lto pr\' 'entcIl1onto, o Illajor d
infantl\I'ia, obs0rv,ldor nOl'onAutico, Jorgn do Ilstilho
~.I)

O Ministro da Ou rr. ll.!lsirn o tonh MtNllliclo o faça
Puços lo ( O\'eI'110 da R<púhli{'Il., 24 dll ~lal'ço
dH Hl28. - A 'TO:-l'rO ÓSCAR m: }<'1I,\(:080
AHMO.TA_

OxC'cutllr.

AMUo AU{JulJto Vald('8 de Passo

e Sou a.

2.' Série
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lIiuislério da Guerra -

N.· ~

11~

ReparliçãG do Gabinele

Tendo sido autorizado,
por portaria inserta DO Diário
do GOl'~r710, à Liga dos Combatentes da Grande Guerra,
o u o de 11m estandarte em todos o actos oficiais a que
tenha do comparecer,
atendendo aos crviços prestados
à Pátria: pelos elemento
quo a compõem e aos íoitos
heróicos praticados
também pela maioria dos seus componontes ;
Sendo um acto da maior e !;it justiça glorificar aqueles que muito s
acrificarnm duruut
a Grande Gu rra,
em F1'aD!;1I e em Africa, impondo no e standurte da sua'
Liga
o alto significado
de gratidão
da Nação Portuguesa; o
Usundo da faculdade que mo confere o n.? 2.0 do artigo 2.0 do decreto n.? 12:7-W, de 26 do Novembro de
lU26: h ,i por b m decretar,
sob proposta
do Ministro
da Guorrn,
que o estandarte
da Liga dos Combatentes
da Grande Guerra seja condecorado
com a Cruz do
Guerra de 1.a classe.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido o faça
executar.
Pacos do Governo da Ropública , 29 do Março
de 1n~~.A~TÓNIO ÓSGAH m: FUAGOSO CAJUlONA-

Abílio Auçusto

Valdê» de Pas

'08 ~

Sousa.

2. o - Por decreto de 20 de D zembro do ano findo:
Jliau léri. ia Guma - Rtl'arliçãe do Gabinrll
Tuln a parto do doer to do 14 de Julho

do ano findo,

in orto na Ordem do Exército n." 10, 2.a .érie, do mesmo
ano, q II' sr-purou do iorviço do exército
fantaria .Jo:;6 Pereira Rebelo.

o tenente

do in-

3. o - Por decretos de 7 do corrente mês:
II RI 'léria da GUetTil- 3.a Ilir tçáo Gtral- 5.a Jltpartil!'
Providos d \finiti\'ntn(\ntt no cargo de' professores
01'
dinário
do curso do c tado m ior
ela cndeirus que
.
. . :
,
gUl[)t
o fircrais
1h \ v, o (Ié· 'lrtll:l.< 1as o
1.. cad ira princip 1, mujor do corpo do estndo 10 io~,
Lu!s l)into LeIo.
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2. a cadeira principal, coronel do corpo
João Carlos Pires Ferreira Ohaves.
3.a cad-ira principal, major do corpo
Álvaro Teles Ferreira de Passos.
4." cadeira principal, coronel do corpo
Haldor Armando dos Santos Ribeiro.
Ó. a cadeira principal, coronel do corpo
Tasso de Miranda Cabral,

2.· Sérle

do estado maior
do estado

maior

do estado maior
do estado maior

Providos
definitivamente
nos cargos de professores
adjuntos do curso do estado maior e dos grupos de cadeiras que lhes vão designadas
os segnintes oticiuis:

1.0 grupo de cadeiras principais, major de artilharia,
com o curso do estado maior, Francisco António Pereira
dos Santos.
2. o grupo de cadeiras principais, major de artilharia,
com o curso do estado maior, José Filipe de Barros Rodrigues.

4.· - Por decretos de 10 do corrente mês:
Ministério da Guerra- f.a Direcção Geral-

ta Repartição

Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artig-o 6.° do decreto n." ó:f)70, do 10 deMaio de 1919,
modificado pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto rle 1920,
a coutar de 24 de Fevereiro findo, ao tenente do S8Cretariado militar Arnaldo de Carvalho Tôrres, por ter completado' o tempo de serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sôbre o
lôldo.
Negado provimento
ao recurso interposto
perante o
Conselho de Recursos pelo primeiro sargento José Maria
Videira, por não ter fundamento legal.
Conselho da Ordem Militar de Avis

Exonerado
va, Adriano

de vogal, o general,
Abílio de Sá.
Batalhão

de caçadores

na situação

de reser-

n.· 10

Alferes chefe de música, o sargento ajudante sub chefe
de música, do batalhão de caçadores n. o 8, Manuel Jou'quimo

2.' Série
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de artilharia

Tenente-coronel,
o major do quadro auxiliar dos serviços de artilharia João Marçal, contando a antiguidade,
para todos os efeitos, desde 13 de Fevereiro findo.
Quadro do serviço

de administração

mllitar

Capitães,
os tenentes do serviço de administração
militar Vergílio da Silva Santos, Rómulo Pompílio da Rosa
Mendes, Rodrigo José Correia Raposo, André Pelicano
Fernandes,
Carlos do Amaral, Gaspar Marques de Oliveira, e José Rôla Pereira do Nascimento, nos termos da
alínea b) do artigo 14.° do decreto n." 12:162, de 21 de
Agosto de 1926, contando todos a antiguidade
desde 30
de Setembro de 1926.
Adidos

Capitão do regimento de infantaria n.? 22 António Maria da Silva Mendes o os tenentes, supranumsrários,
do
batalhão de metralhadorus
n, o 1, Rogério Abranches
da
Silva, e adido ao quadro,
do regimento do infantaria
n." 2, Francisco Alves Vilela, por terem sido requisitados para desempenharem
comissões de serviço depeno
dentes do Ministério do Interior,
os dois primeiros na
polícia dR s=gurança pública e o último na guarda nacional republicana.
Capitão de artilharia,
no quadro da arma, Jorge Botelho Moniz, por lhe ter sido concedida licença ilimitada.
Tenente do grupo independente
de artilharia
de montanha n. ° 15 Caetano de Carvalho Montês, por ter sido
requisitado
para desempenhar
uma comissão de serviço
dependente
do Ministério das Colónias na província do
Moçaml.ique, nos termos do decreto n." 13:309, de 27
de Março do ano findo.
Adidos ao quadro

Capitães do serviço deudministração
militar José Nunes Gregório,
Luís José Gonçalves,
Abel Henriques
Sõco, António Luís Põrto, Vergílio Lusitano,
Augusto
Alves Rodrigues,
Carlos Augusto de Figueiredo Ribeiro,
José Esteves,
Guilhermiuo
Augusto da Costa, Isidro
Fernandes
Leitão, José de Sales Terreiro, José Ferreira
Flores,
Pedro dos Santos e Silva, Joaquim da Luz Vicente, José Francisco
Carneiro
e Carlos Gravo) e tenentos do mesmo serviço Aníbal Alexandre
de Aguiar,
Telémaco José Garcia, Alfredo Acácio Afonso, Procópio Castelo Branco, Antero da Silva Pereira Guimarães,
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António Agostinho,
Manuel Dias Vasconcelos,
António
Ventura,
Henrique José Lopes, Eugénio Reinaldo Gonçalves, António Cesário, Joaquim
Augusto
da Silva e
António Francisco
Camacho,
nos termos do artigo 1.0
do decreto n.? 14:956, do 25 de Janeiro
do corrente
ano.

5. o -

Por 4e.eretos de t 7 do COTNllte mês:
Mini~ltIri9 di Gama- L"

ircr~~ Geral-!. 'IIrpartição

Negado provimento
ao recurso interposto
perante o
Üonselho de Recursos
pejo capitão de cavalaria, na situação do separado
do serviço, Josó Agostinho
For'nandes Oosta, nos termos do artigo 34.0 do decreto
0.0 14:086, de 12 de Agosto de 1024.
1.0 Tribunal Territorial

MIlitar de Lisboa

Exonerado
de auditor,
por ter sido nomeado para
outra comissão de serv.co, o bacharol Camilo Maria Só.
Pinto de Abrou Soto M:aior.
Auditor, o bacharel Alfredo Toles Sampaio Rio.
Disponibilidade

de infantaria,
nos termos do decreto n. o 14:869,
de 11 de Janeiro de 19:.!8, adido, Jorge de Castilho, flue
,.se apresentou
de licença ilimitada em 13 de Fevereiro
findo.
.
Capitão de infantaria
Dim as Tadeu da Silveira e tonentes do infantaria Acácio Francisco Leãc Cabreira
Henriq ues o do quadro auxiliar dos serviços de artilharia Aristides
Lopes Vieira, todos adidos, 'lue se apresentaram de regresso,
o primeiro e o terceiro do Ministério das Colónias, respectivamente
em 13 fi 7 do corrente mês e o segundo do Ministério
do Interior,
da
guarda nacional republicana,
em 11 de Fevereiro nodo.
Major

Adidos

"I'enentes de .infantaria z de batalhão de cacadores n.· 7
J<laquim Miranda o supranumerário
em serviço no bata.lhão de automobilistas
Hornoro Augusto Lopes das N~·
ves, nos termos do n. CI 2.0 do artigo 4.0 elo decreto
.a.O 12:162, da 21 de Agosto de 1926.

~ •• Série
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Adido ao quadro

Tenento de infantaria,
adido, 1 mudou Maria Henri-ques, q ue de regresso
do Ministério das Colónias se
.apresentou em 13·do correu to m s.

linislério .Ia Guerra- P Dire(ção Gml-ta

lteparliçàe

Condecorado com a m_<,dalha militar de prata da classe
-de bons serviços, com palma. por se achar ao abrigo dll.
alínea
do § 2.0 do ar-tigo 8.0 e n.· 3.· do artigo 13.0
do regulamento
pum. ll. concessão
da medalha militar,
de 28 de Sotembro
dfl 1917, alterado pelos decretos
8
n.0
6:093, de 11 de Setembro de H)19, e 1~:0!31, de 9
de Agosto de 192G, o major de artilharia Eduardo da
Costa Ferreira.

a,

6. o - Por decretos de 2~ do eerreate mAl :
lini8lério ~a herra - Reparliçát do G.Wiuete

Nnln. a parte do decreto de 14 de Julho do ano findo,
inserto na Ordem do Exército u. o 10, 2. o série, do mesmo
ano, que separou
do serviço do exército o tenente do
quadro auxiliar dos serviços de artilharia Ma:uuel Joaquim de Freitas.
Condecorado
com a Cruz de Guerra de La classe o
tenente do secretariado
militar João António Rodrigues,
pelos serviços constantes da portaria de 23 do corrente
mês, inserta na presente Ordem do Exército, e pelos
quais na mesma. é louvado.

linisltrio

da Guerra -

t ~ Dirpcção Gtral- ta Repartiçio

Concedidas
as vantagens
de que trata. o § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 do Maio de H119~
modificado pela lei n.? 1:03U, de 28 de Agosto de 1920,
AOS oficiais do serviço
de administração
militar em se,guiJa mencicnados r
Ma:joros João Sebastião Ramos, da guarda nacional 1'0.
pnblicenn,
e Eduardo Hipólito do Campos, das oficinas
gerais
do fardamento
e" calçado, desde 1 de Novembro
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de 1926, por terem completado o tempo de serviço efectivo corno oficial necesl'ário para o segundo aumento de
10 por cento sôbre o sõldo.
Capitães Augusto Alves RodrigueS", da Inspecção das
tropas de comunicação, e ~lário Afonso de Oarvalho, do
Hospital Militar Veterinário Principal, respectivamente
desde 1 de Novembro de 1\J~5 e 1 de Novembro do ano
findo, e tenentes Francisco Godinho Cabral, do quadro
dos oficiais do mesmo serviço, e Joaquim Augusto da
Silva, da 1 II companhia, respectivamente desde 13 de
Agosto de 1925 e 31 de Novembro do ano fiudo, 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 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 4 de Dezembro de 19~6, ao tenente do serviço de
administração militar, da 5.a Repartição da 2." Direcção
Geral do Ministério da Guerra, António Agostinho, por
se reconhecer que nesta data é que completou o tempo
de serviço efectivo como oficial do quadro permanente
necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sôbre o soldo e não ter direito como oficial miliciano li.
concessão das referidas vantagens, ficando por esta forma
rectificado o decreto de 23 de Abril do ano findo que
lhe concedeu as mesmas vantagens.
Concedidas as vantagens de que trata o § único do artigo 6.° do decreto n." 0:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado peja lei n.? 1:0:\9. de 28 de Agosto de 1920,
desde 1 de Novembro d€l 1924, ao capitão do serviço de
administração militar, da h.a Repartição da 2.& Direceão
Geral do Ministério da Guerra, António Luis POrto, por
ter completado o tempo de serviço efectivo como oficial
necessário para o primeiro aumento de 10 por cento
sõbre o sõldo, ficando por esta forma rectificaado o decreto de 1 de Maio de 1926 qne lhe concedeu aquelas
vantagens.
Nulo e de nenhum efeito o decreto de 22 de Janeiro
do ano findo, inserto na Urdem do Exército n.? 1, 2. a série, do mesmo mês, que concedeu ao tenente do serviçode administração militar Alberto Pedro Mendes dos San-

S.a Sórle
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tos Fonseca as vantagens dt> que trata o § único do artigo 6.° do decreto n " 5:5iO, de 10 de Maio de 1919,
modíficado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
em virtude de se ter reconbeci.lo que o referido oficial
não te111direito às citadas vantagens por ainda não ter
atingido no quadro permanente o posto de tenente, em
que se encontra graduado, e como oficial miliciano não
ter completado o tempo de serviço efectivo necessário
para a concessão das mesmas vantagens.
Rpjeitados os recursos interpostos perante o Conselho
de Recursos pelo major do corpo do estado maior António Daniel de Matos e pelo capitão do serviço de administração militar Augusto Alves Rodrigues, por terem sido
interpostos fora do prazo legal.
Abatido ao efectivo do exército o capitão de infantaria,
supranumerário,
Júlio CAsar de Almeida. por ter completado em 16 do Fevereiro do ano findo o tempo de
ausência necessário para constituir deserção.
Oonselho da Ordem Militar de Avis

Vogal, o coronel de artilharia
cedo.
Regimento

Adriano da Costa Ma-

de infantaria

n." 21

Capitão, o tenente do serviço de administração militar
Emídio Dias Gomes, contando a antiguidade desde 30
de Setembro de 1926.
Quadro especial a que se refere o artigo 15."
do decreto n." 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Tenente miliciano
adido, Daniel Alberto
nistério do Interior,
apresentou em 24 de
Regimento

de infantaria do quadro especial,
Machado, que do regresso do Mida guarda nacional repu blicana, se
Fevereiro do corrente ano.
de artilha.ria

ligeira

n.v 3

Capitão, o tenente Mário Norberto Nunes, contaudoa
antiguidade, para todos os efeitos, desde 3 do corrente
mês.
Grupo independente

de artilha.ria

pesada

n.· 1

Coronel, o tenente-coronel João de Azevedo Monteiro
de Barros, contando a antiguidade, para todos os efeitos, desde 25 de Fevereiro último.

2· Sé rie
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Qua.dro dos oãcí is do serviço

de administração

miU! &.r

Maior, o capitão do ,scrvi<:o de administração
militar,
no quadro do comissões, Edllardo Guedes de Carvalho
Meneses.
Seoretariado milita.r
Capitão, O tenente do mesmo quadro Daniel Gom s da
Cruz, contando a antiguidade desde 20 do corrente mês.
Colégio Militar

Coronéis,
os tenentes-coronéis
do infantaria, no quadro de comissões, Celestino .Iúlio Garcia Gomes. A ntónio Bivar de Sousa e Joaquim Inácio Barcelos .Júnior,
nos termos do § 3.0 do artigo 428.0 do decreto de ~5 do
Maio do 1911.
Oonselbo Tutolar do Exército

de Terra

e Mar

Coronel, o tenente-coronel
de infantaria José da Costa
Pereira
e Silva, nos termos do artigo 428.D do decreto
de 25 de Maio de 1911.
Dillponibilidade

Major de cavalaria
Teodorico
Ferreira
dos Santos,
por ter ficado nula e de nenhum ef ito, por decreto de
24 de Janeiro último, a parte do decreto de H de Julho
do ano findo que o separou do serviço do exército.
Adidos

'Major, o capitão do serviço de administração
militar,
na guarda nacional republicana,
Artur Armando de lIagalhãcs Correia.
Capitão miliciano de infantaria,
do quadro especial,
Gustavo
Adolfo de Gouveia, e tenentes, adido ao quadro, do batalhão do metralhudoras
n. o 2, Manuel do AIbuquerque,
o do serviço do udmiuistrução
militar, da 5.a
Reparticao
da 2.& Direcção Geral do Ministério da Guerra, .Iosé Marques Vieira do Azevedo, por terem si.lo requisitados para desempenhurem
comissões do serviço dependentes
do Miuistério do Interior e das Colónias, respecti vamente na policia de segurança pública, na guarda.
nacional republicana
e em Moçambique, nos termos do
decreto n." 13:309, de ~3 de Março do ano findo.

°

Adidos ao quadro

Coronel,
tenente coronel do infantaria, adido ao quadro, adido, João llaria Ferreira
do Amaral, DOS termos
do artigo 444.0 do decreto de 25 de Maio de 1911.
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Alferes de infantaria, adido ao quadro, adido, Manuel
José da Cunha Chaves, qUl'l de regresso do Ministério
do Interior, da guarda nacional republicana, se apresentou em 29 de Janeiro do corrente ano.
Reserva

Coronel de cavalaria lfodeRto Coelho Barreto, tenenteeoron-l médico Manuel de Jesus Suzano e capitão do
secretariado militar J aquiui Quintino Borges, respectivamente DOS termos do § 3.° do artign 41.° do decreto
D.O
13:t3.t6, de ~l de Maio de 102., .:1011.° 2.° do artigo 2.° do decreto de 25 de Maio de 19J;L, e por ter
atingido () limite de idade.
Reforma

Coronéis de infantaria, no quadro da arma, J OEéAugusto Rodrigues, e na situução de roserva Francisco
Viegas Júnior, o primeiro por tor sido julgado incapaz
de todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção e o
segundo por ter atingido o limite de idade.

linislério

da Gama - f.~ Direrção Geral- ta Repartição

Coudecorndas com a medalha militar de cobre da classe
bons serviços, com palma, por se acharem no abrigo
alínea b) do § 3.° do artigo 8.° e n ° 3.° do artigo 13.°
regulamento para a concessão da medalha militar,
28 de Setembro de 1917, alterado pelos decretos
D.0 6:093, de 11 de Setembro de HH9, e 12:081, de 9
de Agosto de 1926, as seguintes praças:

de
da
'do
de

1

Segundo sargento n.? 474 da companhia de depósito
00 regimento de infantaria n." 2 Mário da SilYA Nazá.rio.
Segundo sargento n. ° 21-E, do regimento de infantataria n.? 11, Luís de Sousa,
Segundo sargento n.? 81-E. do regimento de cavalaria n," 4, Francisco António Capinha.
Condocorado com a medalha militar de cobre da
-classe do bons serviços, por se achar ao abrigo da
&lüwa b) do § 3.° do artigo 8.° do regulamento para a
-eoúoessão da medalha militar, de 28 de Setembro.de
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1917, alterado pejo decreto n.? 6:093, de H de Setembro de HH9, o segundo sargento n.? H-E, do regimentode cavalaria n.? 5, Salvador dos Santos índias.
Condecorado
com a Cruz de Guerra de 4.11 classe ocapitão médico miliciano Carlos Augusto Leão da Silva,
porqur evideuciou sempre no batalhão do infantaria n. ° 34,
em França,
uma grande actividade nos serviços a prestar aos feridos e doentes da 1.11 linha, percorrendo
muitas vezes as trincheiras a inquirir do estado físico das praças, algumas vezes debaixo de bombardeauiento,
revelaudo sempre sangue frio e coragem nos momentos deperigo.
lIinislério da Goma - 2. a DIrecção Geral - 5." Rrparlição
Capitão, o tenente do serviço de administração
militar, da 3. a companhia J osé de Lacerda da Rosa, contando a antiguidade
desde 30 de Setembro de 1026.

7. ° - Por decretos de 31 do corrente mês:
IlDislério da Gnerra- t. a Direcção Geral - 2. & Repartição
Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n. ° 5:070, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto de 1920~
a contar das datas que lhos vão indicadas, aos oficiais de
infantaria em seguida mencionados:
Tenente-coronel
Joaquim Leitão, no distrito de recrutamento
e reserva
n." 18, como major desde 1 de Novembro de 1926; major Raúl Silvão Loureiro, na 3. A Repartição da 1.& Direcção Geral do Ministério da Guerra,
e capitão Luís Augusto
de -Sousa Rodrigues, no regimentodeinfantaria
n." 13, desde 1 de Novembro de 1927,
por terem completado o tempo de serviço efectivo como
oficial necessário
para o segundo aumento de 10 por
cento sobre o sõldo.
Capitães t João da Encarnação
Maçãs Fernandes,
na
4.& Direcção Geral do Ministério da Guerra, e Alexandre
Teodoro doe Santos Fouseca, adido nas colónias, desde
1 de Novembro de 1924, José Marinho dos Santos, no re-
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gimento de infantaria n.? 22, Joaqnim Pires Bonitos, adido
nas colónias,
desde 1 de Novembro, e Rodrigo Faustino, adido ao quadro, desde 6 de Novembro df1 1027, e
tenentes:
João Baptista
de Lima, no Govêruo \Iilitar
dos Açôres, desde 6 de Maio de 1925, ficando nula e de
nenhum efeito a parte do decreto de 25 de Julho do dito
ano que lhe concedeu as mesmas vantagens;
Armando
.Jorge de Ol'veira
Saraiva,
no regimento de infantaria
n." 3, Francisco
dos Santos Moutinho, no regimento de
infantaria n,o 18, desde 30 de Junho do 1927, pqr terem
completa.lo
o tempo de serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sõbre
o sõldo.
Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo 6,° do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio do 1919,
modificado pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto dr. 1920,
desde 30 de Junho do 1927, ao tenente chefe do música
Artur Ribeiro, no regimento (lo infantaria n.? 3, por ter
completado
o tempo de serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sõbre

o sóldo.
Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:h70, de 10 de Maio de 1m9,
modificado pela lei n, ° 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
a contar das datas que lhes vão indicadas, aos oficiais de
cavularia em seguida mencionados:
Coronel
José Gonçalves
Paúl, no quadro da arma,
desde 15 de Juneiro do corrente ano; capitão Tomás
Augusto
Salgueiro
Fr agoso, na inspecção de cavalaria,
desde 1 de Novembro
de 1927, e tenentes:
J ouq uim
José Fradique, no regimento de cavalaria n.? 3, o Abel
Monteiro
Lourenço,
no regimento
de cavalaria
n.? 6,
desde 30 de Junho de ] 9:n, por terem completado o
tempo de serviço efectivo como oficial necessúrio para o
primeiro aumento de 10 por cento sobre o soldo.
Concedidas
as vantagens
de que trata o § único (~()
artigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 de Maio de 191~,
modificado pela 10i n." 1:030, de 28 de Agosto de 1020,
aos oficiais cm seguida mencionados:
Coronel de engenharia,
no quadro da arma, Manuel
Gonr,:alveK da Silveira Azevedo e Castro, desde 1 de
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Dezembro de- 192'7, por ter completado o tempo dEI serviço efectivo como, oficial necessário para o primeiro au-.
mente de 10 por eento sôbre o sõldo,
Capitão do quadro auxiliar do serviço de engenharia,
no comando de engoaharju
do Govêrno Militar de Lisboa, José Malaquias, desde 1 do Novembro de 19~7,
POy ter completado
o tempo do serviço efectivo comooficia] necessário
para o primeiro aumento de 10 por
cento sobre o sôldo,
Tenente do- quadro auxiliar do serviço de enganharia,
na Direcção do Serviço de Propriedades
e Obras Militares na 4." região militar, Aurélio Gomes Néné. desde
29 de Novembro
de 19::l7, por ter 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 6.° do decreto n." 5:f)70, de 10 de Maio de 1919,.
modificado pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
a contar desde 30 de J unho de 1927, aos tenentes doserviço de administração
militar: da Escola Prática deCavalaria,
José Eduardo
Correia,
adido, no Ministério
do Juterior, Franklin Rodrigues Carvalheira ; da 5. n Repartição da 2. a Direcção GoraI do Ministério da Guerra,
José Francisco dos Santos, e da 3.a companhia de administração
militar, Carlos da Purificação do Nascimento
Santos,' por terem completado o tempo de seryiço efectivo como oficial ueceasário para o primeiro aumento de
10 por cento sõbre o sôldo, ficando por esta forma rectificudos respectivamente
os decretos de ti de Outubro,
5 e 26 de Novembro e 1e 24 de Dezembro de 1927 que
lhos concederam. as referidas vantagens.
Concedidas
as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n," 5:570, do 10 de Maio de 1919,
modificado pela Ioi n," 1 :039, de 28 de Agosto do 1n~O,
a contar das datas que lhes vão indicadas, aos spguintes
oficiais do serviço de administração
militar, por torem
completado
o tempo de serviço efectivo como oficial necessá rio para o primeiro aumento de 10 por cento sobre
o sO!do:
Major Carlos Gomes Teixeira,
da 2. a inspecção de
administração
militar. desde 1 do Outubro do ano findo;
e tenontos : J osé de Alnl<'i,!a Amaral, da Escola Oontral
do Oficiais; Acácio Monteiro Cabral. adido, no Ministá-
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rio das Colónias, e Luís Alberto Soares de Morais Carvalho, do grupo independente
de aviação e combate,
desde 30 de Junho do ano findo.
Abatido ao efectivo do exército o tenente de artilharia,
adido, no Ministério da Inxtrução Pública, Adào Inácio
Carrupatoso,
por em 6 de Abril do ano findo ter completado o tempo de ausência ilegítima necessário para
ser- considerado
desertor.
Nula (I de nenhum efeito a parte do decreto de 28 de
Agosto do ]926 que passou à situação de reserva, nos
termos do artigo 86.0 da lei d« 12 de Junho de 1UOl, o
coronel de infantaria
José Vicente de Freitas, por em
acórdão
no Supremo 'I'ribunal de .Justíça de 24 de Janeiro último lhe ter sido dado provimento
ao rvcurso
interposto.
mandando-o
prostar novas provas, ]1('10 que
fica na situação de disponibilidade
até entrar no respectivo quadro.
Denegando
provimento
ao recurso interposto perante
o Conselho do Recursos pelo major de engenbaria Jorge
Arsénio
de Oliveira Moreira, nos termos do artigo 34.0
do rogulamento
do mesmo Conselho de 12 de Agosto do
ano :findo.
Major, o capitão de infantaria Alberto Herculano de
Morais, nos termos do decreto u. o 14:869, de 11 de J aneiro do corrente ano, contando a antiguidade
desde 15
do mesmo mês.
lIinist~rio da Guerra - i a Dimção Geral- 3.1. Repartição
Majoros : os capitães de infantaria Luís Quirino Monteiro. Virgínio
de Azevedo Costa e Joaquim
António
Costa, nos termos do decreto n." 14:869, de 11 de Janeiro do corrente ano, contaudo a antiguidade
desde 15
do mesmo mês.
Ministério
da Guma - ta Dir"cçâoGHal- 3.a. Repartição
Tenente coronel, o major de artilharia Gilberto Dnarto
Mota, contando a antiguidade desde 24 do corrente mês.
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UlDi,lério da Guerra - 3.& Dirpcção Geral- Secção de Cartogrdfia

Major, o capitão do infantaria, com o curso do estado
maior, Ruúl Frederico Rato, nos termos do decreto
n." 14:869, de 11 de Janeiro do corrente ano, contando
a antiguidade desde 15 do mesmo mês.
Díreoção da arma de infantaria.

Majores: os capitães do infantaria Miguel Francisco
da Couceição
Santos e Pedro de Andrade Pisaarra e
Gouveia, nos termos do decreto n. o 14:869, de 11 de
Janeiro do corrente ano, contando ambos a antiguidade
desde 15 do mesmo mõs.
Quadro da arma. de infantaria

Majores : os capitães de infantaria, no quadro da arma,
Joaquim Augusto de Carvalho Moniz, Júlio Mário da.
Cunha Viana, Jaime Rodolfo Novais e Silva, António
Alberto Quintão Meireles, Luís Augusto de Oliveira
Franco, Florentino Coelho Martins e com o curso do
estado maior, Carlos António de Bragança "Parreira,
nos termos do decreto n." 14:869, de 11 de Janeiro do
corrente uno, contando todos a antiguidade desde 15 do
mesmo mês.
Regimento de infantaria. n.· 4

Major, o capitão de infantaria António Tomás de Aquino
Tavares Júnior, nos termos do decreto n." 14:869, de 11
de Janeiro do corrente ano, contando a antiguidade
desde 15 do mesmo mês.
Regimento de infanta.ria n.> 6

Major, o capitão de infautar-ia José dos SantosCunha,
nos termos do decreto n.? 14Y869, de 11 de Juueiro do
corrente ano, contando a antiguidade desde 15 do mesmo
mês.
Regimento de infantaria

n.s 7

Major, o capitão de infantaria Jaime Tomás da Fonseca, nos termos do decreto n. o 14:8G9, do 11 de Janeiro
do corrente ano, contando a antiguidade desde 15 do
mesmo mês.
Regimento de infantaria. n." 8

Majores: os capitães do infantaria Zeferino Azevedo
de Araújo Campos e Firrnino José de Sousa Barroso,
nos termos do decreto n." 14:869, de 11 de Janeiro do
corrente ano, contando ambos a antiguidade desde 15 do
corrente mês.
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Regimento de infantaria n," 9

Capitão médico, o tenente médico Joaquim Guedes
Caldeira, contando a antiguidade, para todos os efeitos,
desde 24 de Fevereiro do corrente ano.
Regimento de infantaria n.· 10

Major, o capitão de infantaria João Baptista de Araújo
Leite, nos termos do decreto n.? 14:869, de 11 de Janeiro do corrente ano, contando a antiguidade desde 15
do mesmo mês,
Regimento de infantaria no· 11

Majores: os capitães de infantaria Artur de Vasconcelos e José de Mendonça Salazar Moscoso, nos termos do
decreto n." 14:869, de 11 de Janeiro do corrente ano,
contando ambos a antiguidade desde 15 do mesmo mês,
Regimento de i~fantaria n.· 18

Major, o capitão de infantaria David José Gonçalves
Magno, nos termos do decreto n.? 14:869, de 11 de Janeiro do corrente ano, contando a antiguidade desde 15 .
do mesmo mês.
Batalhão de oaçadores n.· 1

Major, o capitão de infantaria Jaime Basso Marques,
nos termos do decreto n, o 14:869, de 11 de Janeiro do
corrente ano, contando a antiguidade desde 15 do mesmo
mesmo mês.
Batalhão de caçadores n.· 3

Major, o capitão de infantaria Gualdino Augusto Videira, nos termos do decreto n.? 14:869, de 11 de Janeiro do corrente ano, contando a antiguidade desde 15
do mesmo mês.
Ba.talhão de ca.çadores n.· 10

Maiores: os capitães de infantaria José Marcelino Barreira e Leopoldo Gerardo Martins, nos termos do decreto
n.? 14:8ü9, de 11 de Janeiro do corrente ano, contando
ambos a antiguidade desde 15 do mesmo mês,
Batalhão de metralhadoras n.· 1

Capitão médico, o tenente médico João Manuel Rodrígues, contando a antiguidade, para todos os efeitos,
desde 24 do Fevereiro do corrente ano,
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Batalhão de metralhadoras n,v 2
Majores, os capitães de infantaria Sérgio de Assunção
Morais e Castro,
José Fr.mcisoo Faúlho Rasoilo e Alexandre
Soares
Fer-reira de Lonreiro,
nos termos do
decreto D.O 14:809, do 11 de Janeiro do corrente ano,
contando
todos a antiguidade
desde 15 do mesmo mês.
Distrito de recrutamento e reserva n,> 10
Majores,
os capitães
de infantaria
Joaquim
Mm-ia
Neto, Artur Pinheiro Coelho, e em disponibilidad«
Luis
Emílio Ramires,
nos termos do decreto D.O 14:869, de
11 do .J uneíro do corrente ano, .contando todos a antiguidade desde 15 do mesmo mós.
3.' companhia. de administra.QQ.omilitar
Alferes miliciano do serviço de administração
militar
o soldado n.? 516 André Francisco Navarro, nos termos
do fi 1.0 do artigo 3.0 da 10i D.O 1:460, de 18 de Agosto
de 19:!3, e alínea a) do § 2.0 do artigo 20.0 do regulamento da lei n.? 1:466, de 25 de Janeiro de 1924.
Hospital Militar Principal
Capitão médico, o tenente médico Guilherme Frederico Bastos Gonçalves,
contando a antiguidade,
para todos os efeitcs, desde 24 de Fevereiro
do corrente ano.
Direcção

Barvíco Veterinário Militar
1.' Repartição
Tenente veterinário,
o alferes veterinário
da guarda
nacional republicana
Aires Rangel Coelho de Almeida,
nos termos da alínea b) do § 2.° do n." 5.° do artigo 432.°
do decreto de 25 de Maio de 1911, contando a antiguidade, pura todos os efeitos, desde 14 de Fevereiro do
corrente ano.
Esoola Militar
Major, o capitão de infantaria,
em disponibilidade,
Mário Augusto 'Peixeira Dinis, nos termos do decreto
n." 14:8ti9, de 11 de Janeiro do corrente ano, contando
antiguidade
desde 15 do mesmo mês.
<10

à

Instituto Profissional dos Pupilos do Exéroito
Major, o capitão de infantaria, no quadro do comissões,
.Tosé da Cruz Viegas, nos termos do decreto n, ° 14::8()9,
de 11 de Janeiro do corrente ano, coutando a. antiguidade desde 15 do mesmo mês,
•
,
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de EduORQâo e Trabalho

Major, o capitão de infantaria, no quadro de comíssões, Alfredo Ribeiro Ferreira, nos termos do decreto
n.? 14:869, de 11 de Janeiro do corrente ano, contando
a antiguidade desde 15 do mesmo mês.
Adidos

Majores, os capitães de infantaria, adidos, Carlos de
Carvalho Dias, no Ministério do Comércio e Comunicações; Eugénio Ribeiro de Almeida, no Ministério das
Colónias; Joaquim Augusto Geraldes, Luis Ernesto da
Cunha Lima, João Pedro da Silva, João Carlos Teles
de Azevedo Franco e Manuel Fernandes Costa, no Ministério do Interior, os três primeiros na guarda nacional republicana, o quarto e o quinto na polícia de segurança pública, e Álvaro Pacífico de Oliveira e Sousa e
Francisco António Campos, no Ministério das Finanças,
na p:llarda fiscal, nos termos do decreto n. o 14:869, de
11 de Janeiro do corrente ano, contando todos a antiguidade desde 15 do mesmo JD~s.
Capitão do regimonto de infantaria n,o 19 Manuel
Rodrigues Leite, por lhe ter sido concedida licença ilimitada, e o tenente do batalhão de caçadores n." 5 Frederico Chedas, por ter sido requisitado para desompenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério
do Interior, na guarda nacional republicana.
Adido ao quadro

Capitão, adido ao quadro, O tenente de infautaria,
adido ao quadro, Henrique Leal de Magalhães.
Dieponibi11dade

Capitão do quadro auxiliar do serviço de artilharia
Joaquim dos Santos, e tenente de infantaria, adido, António da Veiga Cabral Beleza dos Santos, que de regresso do quadro de comissões e do Ministério das Colóniais se apresentaram, respectivamente em. 26 e 27 do
corrente mês.
Suprannmeràrlo

Capitão, o tenente de infantaria, no quadro da arma,
José Libãnio Chaves, contando a antiguidade desde 11
de Março de 1922.
Tenente de infantaria Clemente de Sousa Gomes e alferes de infantaria Otto Iloffmsnn, ambos adidos, que se
apresentaram, respectivamente do regresso da arma de
aeronáutica e de licença ilimitada.
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Baixa do serviço

Major médico miliciano de reserva, do distrito de recrutamento e reserva n." 5, Luis dORReis, por ter sidojulgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar
de inspecção.
Reserva

Ooronéis de infantaria, no quadro da arma, Domingos
Barreira da Silva Patacho, e de artilharia, no Arsenal
do Exército, Florindo Mnnhoz Bastos da Fonseca, nos
termos do n. ° 2.° do § 2.° do artigo 60.° do decreton.? 12:017, de 2 de Agosto de 1926.
Reforma

General, na situação de reserva, J oito Pedroso de
Lima, por ter atingido o limite do idade, nos termos do
n.? 3.° do § 2.° do artigo 60.° do decreto n." 12:017, de
2 de Agosto de 1926.
Coronel, na situação de reserva, Bemvindo do Carmo
Leal Guimarães, no Oonselho Superior de Promoções,
por ter sido julgado incapaz de todo o serviço pela junta
hospitalar de inspecção.
lIinistério da Guerra - 3,R Direcção Geral- 3. a Repartição

Ooronel, supranumerário, do corpo do estado maior,
nos termos do artigo 28.° do decreto com fõrça de lei
de 25 do Maio de 1911, modificado pela lei n.? 708, de
31 de Agosto de 1917, e decreto n.? 14:108, de 15 de
Agosto de 1927, o tenente-coronel, supranumerário, domesmo corpo, António de Sousa Guedes Oardoso Machado, contando a antiguidade desde 22 de Janeiro de
1927.
6.' Repartição

Ooronel, supranumerário,
do corpo do estado maior;
nos termos do decreto com fôrça de lei de 25 de Maio
de 1911, modificado pela lei n.? 798, de 31 do Agostode 1917, e decreto n,? 14:108, de 15 de Agosto de 1927,
O tenente coronel, supranumerário,
do mesmo corpo, Joaquim dos Santos Correia, contando a antiguidade desde
22 de Janeiro de 1927.
lioislério da bma - 4. a Diretçlo Genl- 3 a Beparllçle
Ooronel, supranumerário,
do corpo do estado maior,
nos termos do artigo 28.° do decreto com fõrça de lei
de 25 de Maio de 1911, modificado pela lei n.? 798, de
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31 de Agosto de 1917, e decreto n.? 14:108, de 15 de
Agosto de 1927, o teuente-coronel,
supranumerário,
do
mesmo COI'pO, João Diogo Guerreiro 'I'elo, contando a
.antiguidade
desde 22 de Janeiro de 1927.

8.°_ Portarias
Por portarla de i3 do corrente mês:
lIinislério da Guerrl-

Replrtição do Gabinete

Tendo o cidadão Carlos Eduardo Bleck, pelo arrójo
~ intrepidez
do seu feito aéreo, conseguido, apenas alimentado com o seu próprio esforço, cobrir o longo percurso de Lisboa à Palestina em avião, vinculando assim
as qualidades
natas da raça e demonstrando
ser um cidadão patriota que muito honrou o bom nome de Portugal: manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Guerra, louvar o referido cidadão pelo seu
acto, dando-lhe assim um público testemunho do apreço
em que tem essas qualidades.

Por portarias de i7 do corrente mê~:
lIinislério da Guerra - 1.. Dirceção Geral- P

Reparliçãe

Considerados
extraordinários
e importantes
os seguintes serviços, porque foi louvado em ordem de serviço
do Corpo Expedicionário
Português
o major de artilharia Eduardo
da Costa Ferreira : pelo esfõrço e persistência com que concorreu
para. o bom desempenho dos
serviços cometidos à sua balaria, em França, pelo que
esta foi citada em ordem do grupo, dirigindo êle sempre
pessoal e assiduamente
todas as operações de combate,
e pelo exemplo que deu de energia moral que revelou
e conservou nos momentos mais difíceis, manifestando-se
sempre oficial escrupulosamente
cumpridor
de todas as
ordens recebidas, sem prejuízo das iniciativas que tomou,
sempre necessárias
e oportunas.
Louvado
o capitão miliciano de engenharia
do regimento de sapadores de caminhos de ferro António Cortês de Lobão, por ter contribuído
com o donativo de
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as obras

do quartel da sua unidade, o que
um acto de grnerosidader
dedicação pelo serviço do exército e um

representa incontüstàvelmente
de patriotismo,
nobre exemplo.

Louvado
o tenente de infantaria
Avolino di' Aguiar:
Câmara,
pela forma como soubo cumprir o seu dever e
pela maneira. como se desempenhou
da missão que lhe
foi confiada, como comandante
da fôrça encarregada
da
manutenção
da ordem, no concelho de Ponta do Sol, na
Ilha da Mudolra.
Louvado
O tenente
do regimento de infantaria n.? 19
Zeferino da Cunha Coelho do Barbosa Vaz de Castro,
pela forma verdadeiramente
digna de aprõço como tem
concorrido
para o desenvolvimento
da carreira de tirode Mortágua,
promovendo
a cedência gratuita
de oitoparcelas
de terreno na área total de 5:708 metros quadrados.

Por portaria de 20 do corrente mês:
Ministério da Guma - Rrpartição do Gabinete
Tendo o cidadão Vítor da Cunha Seixas, da vila da
Régua, oferecido espontáneamonte
ao grupo de artilharia
de montanha n." 15 uma grande quantidade de madeira
de freixo do grande
valor, atendendo
à falta que se
nota dõsse produto nos mercados locais, e representando
êste acto uma alta lição de civismo e patriotismo
pelo.
gesto que em si próprio oncer ra e manda o Governo da
República
Portuguesa,
pelo Miuistro da Guerra, louvar
o referido cidadão, dando-lhe assim um público testemunho pelo seu gesto.

Por portarias de 28 do corrente mês:
linistério da Guerra - Rrpartiçio do Gabinete
Louvado o tenente de aeronáutica
Humberto da Silva.
Delgado, pelo valor quo manifestou, sendo alferes de artilharia e estando em tirocínio na escola prática da arma,
durante os acontecimentos
revolucionários
que S(l deram
nesta escola na noite de .1; para 2 de Fevereiro de 1926"
em conseqüência dos quais' foi fetidoa tiro.
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Louvado o tenente do aecrotariado militar João António Rodrigues,
porque tendo feito parte da coluna que
em 1915 operou no sul ele Allgola, no põsto de primeiro
sargento artilheiro,
após o combate do dia 18 de Agosto
de 1915 recebeu ordem para como chefe de uma metralhadora fazer parte de um destacamento
que deveria ir
ao Humbe com toda 11 urgência a fim de remuniciar
a
coluna, e solicitar à imediata colaboração
da coluna do
Cuamato, tendo de atravessar
terreno ocupado pelo inimigo que aguerridamento
hostilizuva,
para im pedir a
passagem,
dirigiu O fogo da suu metralhadora
por forma
tam acertada o enérgica, mostrando grande serenidade o
um desprendimento,
abnogação e espírito do sacrifício tal
quo serviu a todos de exemplo, contribuindo
assim para
não haver qualquer he itação (' o mais ppqlleno dosfalecimento por parte das guarnições,
o que podia trazer
coneeqüências muito funestas (\ graves para o bom êxito
da missão especial de que tinlia sido encarregado .

.

Por portarIas de 31 do corrente mês:
linistério lia Guerra - t. & Díncção Geral- P

RepartIção

Admitido no Asilo de Inválidos
Militares da Princesa
D. Maria Benedita o segundo cabo Augusto dos Santos,
n. o 405 da 3. a divisão do Depósito MllitM' Colonial, por
llio aproveitar
n condição
a do artigo
4.0 do respectivo
regulamento.
ô.

Nomeado vogal, do Ministério
ç110 do Montepio d08 Sargentos

das Colónias, da Diracdo Terra. e Mar, o primeiro sargento do gru po do artilharia: posl1da n. o 1 alvaro LOPI'S do Oliveíru, cm substituição
do sargento
ajudante
do grupo do defesa submarina de costa Franel8CO Mendes Gomes, exonerado
do mesmo lugar a seu
pedido.

9. o - Por determInação do Govêrno da Republica:
lioi lérie lia Gwrn - I a Dir. c~.io Geral- 3. a B~parli 'ão
Capitão
Fernandos

de infantaria,
Barata.

no quadro

da al-ma,

Manuel
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Arquivo geral

Capitão do secretariado militar, da Direcção do serviço de administração militar, Leopoldo João das Dores
Saraiva.
Ministério da Guerra - P

Direcção Geral- 2.& R.epartiçãt

Capitão do quadro auxiliar dos serviços de engenhada, da Inspecção das tropas de comunicação, Joaquim
António Branco.
lioislério da Guerra - Z. & DIrecção Geral-

a." R.fpartição

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
do quadro especial, do grupo independente de artilharia
pesada n.? 1, Fernando Ramiro de Seixas Maurity, pelo
pedir.
lioistério

da Guerra - 3.& Direcção 6eral-

5. & R.tpartição

Major do corpo do estado maior, sub-chefe do estado
maior do Governo Militar de Lisboa, Alberto Xaxier de
França Dória,
Tenente miliciano do quadro especial, do batalhão de
caçadores n.? 9, José António Freitas de Barros.
SecQã.ode oartografia

. Desenhador) o tenente de infantaria,
arma, Jorge César Baptista.

do quadro da

InRpeoQio superior da administraQão do exéroito

Tenentes-coronéis do serviço de administração militar:
do quadro dos oficiais do mesmo serviço, Manuel Eduardo
Martins; da Direcção do serviço de administração militar, João Maria Penteado Pinto e Vicente Ferrer Maria
Franco.
Majores do mesmo serviço: da Direcção do serviço
de administração militar, Guilhermino Augusto de Melo
Sárrea, e da 5. a Repartição da ~. a Direcção Geral do
Ministério da Guerra, Acácio Augusto Nunes da Silva.
Capitães: da Direcção do serviço de administração

2.' Série
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militar, José António Cerveira e Luís Cândido Passos
Pereira do Castro, e tenente miliciano, do quadro especial
da mesma Direcção, Vasco Gonçalves Branco.
Comissão

Superior

Coronel de artilharia,
José Cordeiro.

de Fortificações

no quadro da arma, Luciano

Govérno Militar
Comando

Tenente de engenharia,
tano Vieira Lisboa.

de Lisboa

de engenharia

do quadro da arma, José Cae-

Govêrno Militar da Madeira

Governador, o coronel de infantaria, chefe do distrito
de recrutamento e reserva n. o 4, Álvaro Pais de Ataíde,
2.' inspecção

de infantaria

Inspector interino, o coronel de infantaria, no quadro
da arma, Carlos Carreira Pequeno.
Quadro da arma de infantaria

Coronéis: do regimento de infantaria n. o 19 Júlio Alberto de Sousa Schiappa de Azevedo e do batalhão de
metralhadoras n." 2 Carlos Carreira Pequeno.
Majores: do regimento de infantaria n.? 19 Zeferino
Camossa Ferraz de Abreu; do batalhão de caçadores
n.? 5 Artur Leal Lõbo da Costa, o do batalhão de metralhadoras n. o 2 Ricardo Freire dos Reis, ficando o
segundo exonerado de comandante interino do batalhão,
pelo pedir.
Capitães: do regimento de infantaria n.? 19 Manuel
Rodrigues Leite, e do batalhão de metralhadoras n. o 2
João Baptista Loureiro.
Tenentes : do batalhão de caçadores n. o 7 Aristides
Mourato Sequeira e Jorge César Baptista; do batalhão
de metralhadoras n,o 2 António Augusto de Sousa, e
do distrito de recrutamento e reserva n. o 9 Manuel de
Almeida, sendo o primeiro pelo pedir.
Adido ao quadro

Capitão, adido ao quadro, do batalhão de metralhadoras n." 2 José Augusto da Cruz.
Tenente, adido ao quadro, do batalhão de ciclistas
0.° 1 Eugénio de Loureiro Almeida Fontes} por motivo
dísciplinar,

,
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Supra.numerario

Capitão, supranumerário,
ras n." 2 José dos Santos
Regimento

do batalhão
Donato.
de infantaria

de metralhado

n.· 6

Capitão de infantaria,
no quadro da arma,
Alberto Coelho dos Santos, polo pedir.
Regimento

Tenonte
do batalhão
Teixeira, pelo pedir.
Regimento

Segundo
Teixeira.

comandante,
Regimento

Tenente do infantaria,
tins Miguel, pelo pedir.
Regimento

de infrtntaria

n.·

de ciclistas. n."
de infantaria

interino,

Regimento

I)

n.· 10

o major

de infantaria

António

José

Joaquim

Mar-

n.· 14

adido ao quadro,
de infantaria

n,> 13

Regimento

Alferes,

adido

de infantaria

n.· 19

ao quadro,

de infantaria

no quadro,

Batalhão

Tenente
Santos.

de infantaria

adido

Casimiro-

1 Caetano Alves

Tenente, adido ao quadro. do regimento
n.? 10 Acácio António Massa, pelo pedir.
Tenente
de infantaria,
Gregório, relo pedir.

..

Felismino

n.· 22

Augusto

de caçadores

Carlos

Pinheiro.

n.O4

do batalhão

de caçadores

Batalhão

de cacadores

n.? 1 António

dos

n.Oõ

Touonte
00 batalhão do metí-álhadoras n. o 2 Manuel
Sílvio Pélico de Oliveira Neto.
Alferes de infuutaria : adido ao quadro Mnnúel Joséda Cunha Chaves e supranumerário
Otto Hoffmann.
Batalhão

'I'onentos
da Silva e

de cacadores

de iufuntarin,
adidos
JOtlÓ Valente
Romão.
Batalhão

n.s 6
ao quadro,

de oaoadoree n,>

Too nte do regimento
de infantaria
Fernandes
Peroira da Costa.

Hermínio

I)

n.? 9 Francisco
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n.s 2

tenente-coronel João Álvaro dos San-

tos Silvano.
Batalhão

de metralhadoras

n.· 3

Tenente miliciano do quadro especial, do batalhão de
metralhadoras
n.O 1, David Cirilo Leitão Gonçalves,
pelo pedir.
Distrito

de. reorutamento

e reserva. n.· 1

Tenente miliciano de reserva de cavalaria, do extinto
2.° esquadrão de reserva, Pedro Augusto Abranches de
Carvalho.
Alfr-res milicianos de reserva de cavalaria: do extinto
1.0 esquadrão do reserva Carlos Rebelo de Andrade,
do extinto 2.° esquadrão de reserva Francisco Augusto
Andrade Neves e do extinto 4.0 esquadrão de reserva
Adriano de Matos Fragoso.
Distrito

de recrutamento

e reserva

n." 6

Tenente miliciano de reserva de cavalaria, do extinto
8.° esquadrão de reserva, Henrique Augusto da Rocha
Ferreira.
Distrito

de recrutamento

de reserva. n,v

9

Alferes miliciano de reserva de cavalaria, do extinto
4.° esquadrão de reserva, Oarlos Soto Maior Negrão,
Distrito

de reorutamento

de reserva

n.v 16

Tenente miliciano de reserva de cavalaria, do extinto
4. ° esq uadrão de reserva, José Maria Eugénio de AI·
meída.

Alferes miliciano de reserva de cavalaria, do extinto
4.° esquadrão do reserva, João Arnaldo Auapaz.
Distrito

de recrutamento

de reserva

n .> 17

Alferes miliciano de reserva de cavalaria, do extinto
4.° esquadrão de r serva, José Duarte de Sequeira Manso
Gomes Palma, c do extiutu 5.0 esquadrão de reserva,
Joaquim Fernandes Vaz Piçarra.
Regimento

de artilharia.

ligeira

n.· ~

Alferes do regimento de artilharia ligeira
Mário Apolinário Leal, pelo pedir.
Regimento

de artilha.ria

ligeira

D.

11.°

4 Jorge

3

Segundo comandante, o eoronnl do regimento de aT"
tilharia de costa 11.° 1 José Jorge Ferreira da Si\TIl.
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Regimento de artilharia ligeira n, ° 4

Tonente miliciano do regimento de artilharia ligeira
n.? 2 Manuel da Silva Bruuco, pelo pedir.
Regimento de artilharia de costa n.O1

Tenentes: da direcção da arma J úlio César de Passos
Barbosa Caldas, e do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia, em disponibilidade, Aristides Lopes Vieira.
Regimento de artilharia de oosta n, 2

Tenente de artilharia da 5. a Repartição da 3. a Direcção Geral do Ministério da Guerra, Carlos Joaquim
Marques Leitão de Barros.
Grupo independente de artilharia pesada n.O1

Tenente do grupo mixto independente de artilharia
montada n.? 24 João dos Santos Marques, pelo pedir.
Grupo de defesa submarina de costa

Tenente de artilharia do quadro da arma José Maria
de Vasconcelos.
Depósito geral de material de guerra

Tenente-coronel do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia, do Arsenal do Exército) Manuel da Conceição
e Silva.
Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
em disponibilidade, Joaquim dos Santos.
Quadro da arma de oavalaria

Coronel do regimento de cavalaria n. ° 6 Raúl Vidal,
Regimento de oavalaria n.· 4

Tenente, adido ao quadro da arma, Manuel José Marques.
Regimento de oavalaria D.O15

Alferes do regimento de cavalaria n.? 3 Eduardo Varela de Oliveira Soares, pelo pedir.
Regimento de oavalaria D.· 9

Comandante interino, o tenente-coronel da Direcção
da arma Carlos de Cadoro (Barão de Cadoro).
Inspecção das tropas de comunicação

Capit110 do quadro auxiliar dos serviços de engenharia, do regimento de sapadores mineiros, António do Rosário Santos Gonçalves.

2.1 Série
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Esoola Prà.tioa de Engenharia

Capitão do quadro da arma Mário dos Santos Sobral.
Teneute do regimento de sapadores mineiros Vítor
Barbosa da Silva Carvalho.
Tenente do batalhão de pontoneiros Luís Maria Bastos de Carvalho,
Batalhão de automobilistas

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de cngenharia, da escola prática da arma, Tomás José da Oonceição, pelo pedir.
2.1 oompanhia de trem automóvel

Tenente do batalhão do metralhadoras
Vítor Marques ..

n. o 2 Arnaldo

Brigada n.O3 de oaminhos de ferro

Tenente-coronel médico miliciano do distrito de recrutamento e reserva n." 1 José Vitorino da Mota.
Tenente médico miliciano da 3.a companhia de saúde
João Baptista Ramos Faisca.
Direcçã.o da arma de aeronáutica
3.' Repartição

Capitão da esquadrilha n. o 2 do grupo independente
de aviação de bombardeamento Jorge de V asconcelos de
Avila,
Esco-Iade defesa oontra aeronaves

Tenente do regimento
César Oom.

de sapadores

mineiros Jorge

Grupo de aviação de informação n.s 1
Grupo de esquadrilhas

de aviação .República.

Capitão de infantaria, adido, do grupo independente
de aviação de bombardeamento, José Dias Bargão, pelo
pedir.
Tenente do mesmo grupo Manuel Moreira Cardoso
pelo pedir.
Quadro dos ofioiais do serviço de administração militar

Tenente do serviço de administração militar. da 5.a Repartição da. 2.a Direcção Geral do Ministl'>r:o da Guorrn,
Silvério Augusto Ponces Nunes, por motivo disciplinar.

.
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3." inspecção de administração militar

Capitão miliciano do serviço de administração militar,
do quadro especial, da delegação da 5.:1 Reparticão da
2.:1 Direcção Geral do Ministério da Guerra, na 3.& região militar, Francisco Jacinto Ribeiro Soares, pelo pedir.
Arsenal do Exército

Majores de artilharia, da Direcção da arma, Raúl Ferrão e do quadro .Toaquim Dias Bastos.
Capitães de artilharia, do quadro da arma, António
Rodrigues dos Santos Pedroso e do comando de erigenharia do govêrno militar de Lisboa António da Costa
Malheiro.
Escola Central de Ofioiais

Instrutoros permanentes dos cursos de informação:
Coronéis: do corpo do estado maior Alberto Guerreiro
Peixoto e Cunha e José Alberto da Silva Basto e de engenharia Rui Viterbo Fragoso Ribeiro.
'I'eneatos-coronéis r do corpo do estado maior António
Gorjão Couceiro de Albuquerque e Joaquim dos Santos
Corrreia e supranumerário João Diogo Guerreiro Telo.
Majores: do corpo do estado maior Álvaro Teles Ferreira de Passos e Luis Pinto LeIo e de engenharia José
Fernandes Barros Júnior.
Capitão de infantaria, com o curso do estado maior,
Raúl Frederico Rato.
Instrutores

eventuais dos cursos de informação:

Coronel do corpo do estado maior João Augusto Orispiniano Soares.
.
Tenente-coronel de artilharia Anacleto Domingues dos
Santos.
Major da aeronáutica Alfredo Duvale Portugal.
Capitães: de cavalaria Armando Idalino da Cruz Mesquita e do serviço de administração militar José Fernandes Duarte.
Secção técnica:
Desenhador,
Vargas.

o capitão,

reformado,

Francisco

Palma.

Escola de 01l.oiaisMllioluos

Tenente de infantaria,
Jeans Vilhena.

no quadro da arma, Carlos de

~.a
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Arquivo Histórico Milita.r

Capitão de infantaria, adido ao quadro, António da
Conceição Martins, pelo pedir.
Montepio dos Sargentos de Teua e Mar

Vice-presidente, o major de infantaria, no quadro da
arma, Jaime Madeira Pinto .
.Júri para avaliar as provas espeoiais de aptidão para o
p6sto de ma.jor dos oaprtães das diversas armas, no corrente ano.

Exonerado do vogal eventual, pelo pedir, o coronel
de infantaria J aime Vaz.
Vogal eventual, o coronel de infantaria, do quadro
da arma, Júlio Alberto de Sousa Schiappa de Azevedo.

10.°-

lIioistério da Guerra - Repartição do Gabinete

Tendo sido agraciados com as mercês da Sociedade
Portuguesa da Cruz Vermelha abaixo designadas os ofídais e praças em seguida mencionados é-lhes permitido
usar as respectivas insígnias:
Placo de HOnra

Coronel de engenharia António Vicente Ferreira, pelos relevantes serviços prostados no desempenho do
cargo de Alto Comissário da província de Angola, promovendo festas em beneficio da Oruz Vermelha Portuguesa.
Cruz VerDlelha de BeneDlerência

Coronel de infantaria António Álvares Guedes Vaz.
Cruz VerDlelha de Mérito

Tenentes: de infantaria Raúl Duarte Silva e de cavalaria Américo Júlio da Silva Reboredo de Sampaio e
Melo.
Cruz Ver:rnelha de DedlcaQão

Ooronel de artilharia Vítor Leopoldo Machado da Oa.~
mara e Silva.
Tenente de infantaria Bernardo Sequeira. Varejl'l.o.

.,
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Medalha de louvor

Coronel do serviço de administração militar Alfredo
Ernesto Maltês Pico.
Capitães : do quadro auxiliar dos serviços de engenharia Aurélio da Cunha Ribeiro e do serviço de administração militar António Manuol da Fonseca.
Tenentes : de infantaria António Pires da Silva e da
aeronáutica
Américo Augusto Martins Sanches, Carlos
Felner Ar-antes Pedroso, Aurélio de Oliveira Rocha,
João Maria Soares e Plácido António da Cunha e Abreu.
Medalha de agradecbnento

Segundos sargentos r cadete do regimento ele infantaria n,? 3 Joaquim José da Costa Virtuoso e do 2.0 grupo
do regimento de telegrafijtas Joaquim Rodrigues Horte,

11.0_ linistérie da Guerra-1 a Direcçã. Geral- L a Repartição
a) Declara-se que teria entrado no respectivo quadro,
se não estivesse no quadro de comissões, o capitão de secretariado militar José do Rosário Ferreira, (I que chegaram à sua altura os capitães do mesmo serviço António
Monteiro e António José Gouveia e o tenente José Pereira da Costa.

b) Declara-se que o aspirante a oficial do secretariado
militar Manuel Catana foi autorizado a usar o nome de
Manuel Dias Catana, pelo que deve ser inscrito nos respectivos registos com êste nome.

12.o -lIinislério

•

da Guerra- t.. Direcçáo Geral- 2.' Repartição

a) Declara-se que os majores de infantaria, supranu"
merários, Aníbal do Rêgo Quintauilha, da Direcção da
arma, e Henrique Gomes da Silva Júnior, no regimento
de infantaria n. o 22, e o tenente da mesma arma Acácio
Francisco Leão Cabreira, em disponibilidade, chegaram
à sua altura para entrar nos respectivos quadros.

2.· !:léria
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b) Declara-se que o major de infantaria Manuel Frutuoso de Carvalho em serviço no Colégio Militar teria
dado ingresso no respectivo quadro se não estivesse naquela situação.
c) Declara-se que fica sem efeito a colocação no regimento de infantaria n.? 6 do tenente do batalhão de ciclistas D.O 1 Rogério da Silva Castro, inserta na Ordem
do Exército n,? 2, 2.& série, de 18 de Fevereiro último.
d) Declara-se que na Ordem Geral n. ° 11 da coluna
, de operações em Gaza, de 21 de Julho de 1897, inserta
no Boletim Oficial da província de Moçambique n." 45,
de 6 de Novembro do mesmo ano, foi o, ao tempo capitão de infantaria, actualmente falecido coronel Eduardo
Casassa Alvares Pereira, louvado pela eficaz coadjuvação que na qualidade do adjunto prestou ao comando da
respectiva coluna do operações, tanto na direcção das
fôrças regulares como na dos auxiliares.

e) Declara-se que o alferes de infantaria Tirso Gonçalves da Graça, que, pela Ordem do Exército n.? 2,
2.& sério, de 18 de Fevereiro último, foi colocado no distrito do recrutamento e reserva n.? 18 é de reserva e
não miliciano.
f) Declara-se que o coronel de infantaria no quadro
da arma, Jerónimo Osório de Castro, deixou de exercer
as funçõos de sub-director interino da 1. Direcção Geral
do Ministério da Guerra em 27 de Agosto do ano findo.
A

g) Declara-se que os tenentes-coronéis de infantaria,
na situação de reserva, João Henrique de Melo e Augusto Carlos Cabral da Silva Rosa, promovidos por decreto de 21 de Janeiro findo, in serto na Ordem do Exéreito n. o 1. 2. série, do corrente ano, contam a antiguidade desde 15 do mesmo mês.
A

h) Declara-se que o capitão de infantaria no quadro
de comissões Oscar da Silva Mota presta serviço no
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército.
i) Declara-se que os capitães de artilharia Alexandre
Gomos de Lemos Correia Leal, adido, e Mário Alberto
Sardinha Pereira Coelho, do Arsenal do Exército, que
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pela Ordem do Exército n.? 2, 2.& série, de 28 de Fevereiro do ano findo, foram colocados no 2.° batalhão deartilharia de costa (actualmente regimento de artilharia
de costa n. ° 2) para 08 efeitos das alíneas b) e g) do
n.? 1.0 do artigo 434.° do decreto de 25 de Maio do
1921, completaram em 17 do corrente mês as condições
a que se referem as citadas alíneas, pelo que foram
mandados regressar às suas anteriores situações.
j) Declara-se que foram aprovados nas provas especiais de aptidão para o põsto imediato 001 16 do corrente mês os capitães do quadro auxiliar dos serviços
de artilharia António Augusto Teixeira Baptista e Francisco Mota.
k) Declara-se que os coronéis do corpo do estado
maior José Esteves da Conceição Mascarenhas e Vasco
Freire Temudo atingiram em 25 de Fevereiro último
o põsto de coronel na sua. arma. de origem.

l) Declara-se que foi agraciado com a medalha decobre do filantropia e caridade, do Instituto de Socorros
a Naufragos, por portaria de 16 de Novembro último,
publicada no Diário do Gooêrno n," 262, 2.& série, do
21 do nH'SIDOmês, o major do quadro auxiliar dos serviços de artilharia Isidoro Duarte.
m) . Declara-se que o major do quadro auxiliar dos
serviços do artilharia António Maria, promovido a êste
posto pela Ordem do Exécito n. o 18, 2:& série, de 31 do
Dezembro do ano findo, conta a antiguidade desde 21
do mesmo mês e ano.
n) Deelura-se quo são nomeados para freqüentar no
segundo período do actual ano escolar os cursos de informação da Escola Central do Oficiais os seguintes
oficiais de artilharia:
4.° grau:
Coronéis Alfredo de Melo Faria, Luis Maria. de Melo
Vaz de Sampaio e José Carlos Plantier Martins.
2.° grau:
Onpitães Joaqulm Mendes 'Amaral, Angolo Ferreira,
Emídio Duarte Oudimá, Francisco Xavier Pavão do forais Pinto e Manuel do Beires Junqueira.
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o) Declara-se que chegaram à sua altura para entrar
nos respectivos quadros o coronel de cavalaria José
Gonçalves Paúl e o tenente- coronel da mesma arma,
supranumerário,
Carlos Alberto da Guerra Quaresma.
p) Declara-se que são nomeados para freqüentar no
segundo período do actual ano escolar os cursos de
informação da Escola Central de Oficiais os seguintes
oficiais de cavalaria:

4.° grau:
Coronéis Leopoldo Augusto
Avelino de Oliveira Reis.

Pinto

Soares e André

2.° grau:
Capitães Manuel' Simões Vaz, José de Melo Pinto
Gusmão Calheiros, Vital dos Reis Silva Barbosa e Júlio
Baptista Gonçalves Macieira .
. q) Em virtude do determinado no § 2.° do artigo 19.°
do regulamento do campeonato do cavalo de guerra, para
os efeitos do § 2.° do artigo 25.° do mesmo regulamento
publica-se a classificação obtida pelos oficiais abaixo indicados na prova realizada em 1927 :
1.0 Francisco António de Arnújo de Azevedo Pimenta
da Gama, alferes de cavalaria da Escola Pr-ática da
Arma, prémio 2.0005 e menção honrosa, com 18,G20 valores, montando o cavalo Falstoi] n." 537 do 2.° esquadrão da mesma Escola.
2.° Carlos Maria Ramires, capitão do regimento de cavalaria n.? 9, prémio 1.50015 (3 menção honrosa, com
17,290 ya101'0S,montando o cavalo Guarda-Mor n. ° 459
do 2.° esquadrão do mesmo regimento.
3.° Ricardo Vnz Monteiro, capitão do regimento de
artilharia ligeira n. ° 3, prémio 1.000;5 e menção honrosa,
com 17,OGO valores, montando o cavalo Gaiato sua praça
por conta do Estado.
4.° Hélder Eduardo de Sousa Martins, tenente de cavalaria no quadro da arma, prémio GOOt$ e menção honrosa, coru lG,400 valores, montando o cavalo Neio-Port,
praça por conta do Estado do tenente-corouol do corpo
do estado maior Joaquim Maria. de Oliveira Simões,
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5. o Oarlos Maria do Carmo, alferes do regimento de
cavalaria n. o 7, prémio 400~ e menção honrosa, com
16,240 valores, montando o cavalo Gaiato 2.0 n. o 71 do
1. o esquadrão do mesmo regimento.
6.0 António Luís Pereira. Continho, tenente do regimento de cavalaria n. o 2. menção honrosa, com 16,170
valores, montando o cavalo Amora n. o 41 do 1.0 esquadrão do mesmo regimento.
7. o António Augusto de Sousa Dias Ribeiro Oarvalho,
alferes do regimento de cavalaria n.? 9, menção honrosa,
com 15,590 valores, montando o cavalo Rotativo n." 582
do 2.0 esquadrão da Escola Prática de Cavalaria,
8. o Fernando Santos Pereira do Carmo, tenente do
regimento de cavalaria n. o 7, com 14,500 valores, montando o cavalo Fuzil sua praça por conta do Estado.
9. o David J osé Dias Anselmo, alferes do regimento
de cavalaria n.? 1, com 10,460 valores, montando o cavalo Regente n. o 39 do 3.0 esquadrão do mesmo regimento.
r) Declara-se que é Cândido Nunes Pinheiro, e não
Cândido Nunes Ribeiro, o tenente do serviço de admínistração militar colocado no regimento de cavalaria n. o 2

pela
ano.
\

Ordem do Exército

n, o

3, 2. a série, do corrente

s) Declara-se que estão suspensos das funções de serviço, nos termos do artigo 151. do regulamento de disciplina militar, os majores do serviço de administração
militar José Cardoso da Silva O João Baptista Moniz
Ferreira. Esta declaração é considerada como tendo sido
publicada na Ordem do Exército n. o 1, 2.:l série, do corrente ano.
Q

t) Declara-se que teriam dado entrada no respectivo
quadro, se não estivessem na situação de adidos, os capitães do serviço de administração militar Alfredo Cristino Leuschener Fernandes, Vergílio Rodrigues Valente,
Fernando Dias Antunes e António Manuel da Fonseca.
u) Declara-se que chegaram à sua altura para entrar
no respectivo quadro os capitães do serviço de administração militar Armando Luís Pinto, Paulino Afonso Esteves, Eduardo António Monteiro, Eugénio Herculano
Diogo do Carvalho, Carlos Domingues Nunes e Manuel
Tavares Ribeiro da Silva •

•
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v) Declara-se que seria transferido por motivo disciplinar, se não se encontrasse colocado no quadro dos
oficiais do serviço de administração militar, o major do
mesmo serviço Francisco Filipe de Sousa:
x) Declara-se que, por despacho de 19 do corrente
mês, foi o alferes, reformado, Joaquim, autorizado a usar
o nome de Joaquim Duarte de Almeida, devendo, portanto, o referido oficial ser inscrito com êste nome nos
respectivos registos.

y) Vencimentos que, nos termos da lei n.? 1:668, de 9
do Setembro de 1924, competem aos oficiais em seguida mencionados, transferidos para a situação de reserva:
Pela Ordem do Exército n.? 3, 2.'1 série, elo corrente
ano:
Coronel Carlos Luís Monteiro, 385t$19, sendo: pensão
de reserva, 302635; 0,14 por conto, 3t536; lei n. o 888,
30~57, e lei n.? 1:332, 48;591. Tem o segundo aumento
de 10 por cento sôbre o sõldo. Recebe os seus vencimentos pelo Govêrno Militar de Lisboa.
Pela presente Ordem do Exército:
Coronel Modesto Coelho Barreto, 417674. Tom dois
aumentos de 10 por cento sôbre o sõldo e fica vencendo
pela 1.'1 região militar.
'1.\mente-coronel médico Manuel de Jesus Susano,
3591321, sendo: pensão de reserva, 26M90; 0,14 por
cento, 10;542; lei n.? 888, 21663, e lei n.? 1:332, 55;526.
Tem o sogundo aumento de 10 por cento sõbre o sõldo,
Capitão .Iouquim Quintino Borges, 234,$11, sendo:
pensão de reserva, 185;$80; lei n, o 888, 181558, e lei
n.? 1:332, 29673. Tem o segundo aumento de 10 por
cento sõbre o sôldo.
z) 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. ° 2, 2. série, do corrente
ano:
li

Capitão de infantaria José Marques de Almeida,
276a97, sendo: pensão de reforma, .170645; 0,14 por
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cento, 42tl61; lei n." 888, 21630, e lei n.? 1:332, 42861;
do vencimento total 193;$76 são pelo Ministério das Colónias, sendo Angola a última colónia em que serviu, e
83621 pelo Ministério da Guerra.
Pela presente

Ordem do Ezcéreito :

Coronel de infantaria José Augusto Rodrigues, 495822,
sendo: pensão de reforma, 291[\60; 0,14 por cento,
57a15; lei n." 888, 341587, e lei n." 1:332, lIM60; do
vencimento total 264~73 são. pelo Ministério das Colónias, sendo Moçambique a última colónia em que serviu,
34~D3 pelo Ministério do Interior e 19M96 pelo Ministério da Guerra. Tem um aumento de 10 por cento sôbre
o soldo.
13. ° - Jliuislério da Guerra - P Dil'ccção Geral-

2,1' neparli~ã8

a) Publica-se a cópia autêntica do acórdão proferido
pelo Supremo Tribunal de Justiça, nos autos de recurso administrativo n. ° 761, em que é recorrente José
Vicente de Freitas e recorrido o Ministro da Guerra:
Nos autos de recurso administrativo n.? 761, em
que 6 recorrente José Vicente do Freitas e recorrido
S. Ex. a O Ministro da Guerra, foi proferido o acórdão
seguinte: .
.
Acórdão a fi. 95 (verso)

Acordam os do Supremo 'I'ribunal de Justiça:
J osé Vicfmte de Freitas, coronel de infantaria do quadro
de reserva,' recorre do despacho de S. Ex. o Ministro da
Guerra que lhe desatendeu o pedido feito para de novo
e por outro júri ser apreciada a sua prova escrita de
aptidão para a promoção ao pôsto de general, ser submetido a novas provas visto haver fundamento e razão
de suspeição contra alguns membros do júri que assinaram e classificaram aquela prova, ou então ser anulado
todo o processo de prestação de provas com fundamento
na falta de formalidades substanciais.
Alega para isso:
• Que o processo deveria ser instaurado com base no
despacho ou ordem ministerial, em que se determinasse
a época da prestação das provas e em que se determinasse a área e circunscrição da divisão em que elas deveriam ter lugar;
li
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Que o júri que presidiu ao sorteio não é legitimo e
legal porque, não tendo sido essas provas ordenadas
e
não se tendo procedido às formalidades
do artigo 2.0 do
regulamento
de 11 de Outubro de 1913, êsse júri não
podia funcionar nas provas em questão;
Que, quando mesmo o júri que presidiu ao sorteio dos
pontos funcionasse
legalmente,
deveria ser êste mesmo
júri que logo nos dias imediatos
deveria reünir e deliberar sõbre as provas escritas dos candidatos em harmonia com o disposto no artigo 13.0 do regulamento
citado;
Que a prova foi prestada em 20 de Abril de 1926 e
só em 22 de Agosto do mesmo ano foi apreciada por
um júri diverso daquele que presidiu no sorteio do ponto,
tendo sofrido alterações diversas sem motivo justificado,
o que também vai de encontro ao preceituado
naquele
citado artigo 13.0;
Que a prova foi apreciada lavrando-se
uma acta apenas assinada pelo presidente
e secretário em coutravenção do disposto no referido artigo 13. o, que manda lavrar
têrmo do resultado
do escrutínio, o quaí será assinado
1)01' todos os membros
do júri;
Que o têrmo sorteado não foi elaborado conforme as
normas legais.
Dá ainda por suspeitos
três dos generais fazendo
parte do júri por animadversão
de ordem política e por
questões de serviço.
Foram
citados os coronéis Miguel Baptista da Silva
Cruz, João Luís Carrilho, Jacinto dos Reis Ficher, José
Francisco da Graça, João dos Santos Pires Viegas e José
Tristão Pais de Figueiredo,
dos quais os três últimos só
fizeram as provas escritas.
Dos citados todos vieram ao processo com exclusão
do primeiro.
No emtanto a decisão do recurso somente pode atingir
o recorrente
e não os que a êlo foram chamados.
Enviado o duplicado ao respectivo Ministro, respondeu
êle o que se vê a fi ...
Alegou ainda o recorrente a fi ... sustentando a procedência do recurso.
O que tudo visto, ponderado e discutido em conferência:
Considerando
que o recurso é competente e foi interposto em tempo;
Considerando
que o ponto que coube no recorrente
não foi elaborado
em harmonia
com o preceituado
no
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artigo 6.° do regulamento de 11 de Outubro de 1913,
pois que os efectivos de guerra que lhe foram atribuídos
eram não só os de uma divisão, mas também os de uma
brigada de cavalaria (certidão de fls. 13 a 19, verso);
Considerando que sõbre n. prova prestada deveria o
júri ter deliberado nos dias imediatos em obediência ao
preceituado no artigo 7.° do regulamento citado, não
sucedendo porém assim, pois que, tendo a prova referida sido prestada em ~O de Abri.l de 1926, só em 22
de Agosto foi apreciada, dando isso lugar a que no entretanto o júri sofresse alterações diversas (certidão
referida) ;
Considerando que a acta ou têrmo do resultado do
escrutínio não se encontra assinado por todos os membros do júri, contravindo-se dõste modo o preceituado
no indicado artigo 7.
Cousidorundo que não se trata no presente recurso
da apreciação técnica da prova, o que da exclusiva.
competência
do júri, mas ünicamonto de saber se na
prestação desta prova c do modo como a sua apreciação
foi constatada se observaram os preceitos legais;
Considerando que os factos referidos, praticados em
contravenção do citado regulamento de Il de Outubro
de 1913, por competentemente reclamado polo ora -recorrente, invalidam quanto a êle a prova prestada:
Dando provimento ao presente recurso revogam o despacho recorrido e mandam que o recorrente RC'jtL submetido a novas provas observadas as formalidades legais.
Lisboa, 24 de Janeiro de 1928.-J. Soares-E.
Santos-F.
Pinto- Arez (vencido).
Tem voto de conformidade no livro do Sr. Juiz Conselheiro Mota Prf'go-J.
Soares.
Certidão de trânsito a fi. 101.
Certifico que o acórdão de fi. 95 (verso) passou em
julgado.
•
Lisboa, 14 de Fevereiro de 1928.- José de Abreu.
0

;

ó

b) Declara-se que são nomeados para freqüentar no
segundo período do actual ano escolar o curso de informação do 4.0 grau da Escola Central de Oficiais os seguintes coronéis de infantaria:
Júlio Alberto de Sousa Sehiappa de Azevedo António Baptista Justo, José Sande Lemos, Arcanjo de Almeida Teixeira, José António Pereira e Augusto Manuel
Farinha Beirão.
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6. a da

Ordem do Exército n." 2, 1." série, de 1924, que os capitães de infantaria em seguida mencionados foram aprovados no corrente
ano nus provas especiais de aptidão
para o põsto de major:
José Marcelino Barreira,
Joaquim Augusto Geraldes,
Luis Ernesto
da Cunha Lima, Joaquim
Maria Neto,
Zeferino
de Azevedo do Araújo Campos, Gnaldíno Augusto Videira,
Joaquim
Augusto
de Carvalho Moniz,
Mário Augusto
Teixeira
Dinis, Firmino José ele Sousa
Barroso, Luís Augusto de Oliveira Franco, Jaime Basso
Marques,
Alvaro
Pacifico do Oliveira
e Sousa, João
Carlos Teles do Azevedo Franco, Alberto Herculano de
Morais. F'runcisco António Oampos, Artur Vasconcelos,
Luis Emílio Ramires,
José da Cruz Viegas, Leopoldo
Gerardo
Martins. António Tomás do Aquino Tavares
Júnior,
João Baptista de Araújo Leite, Alexandre
Soares Ferreira
de Loureiro,
Pedro do Andrade Pissarrn e
Gouveia, Júlio Múrio da Cunha Viana, Carlos António
de Bragança
Parreira,
Luís Quirino Monteiro, J aime
Rodolfo Novais o Silva, Virgínio do Azevedo Costa,
Carlos do Carvalho
Dias, Joaquim António Costa, Ar·
tur Pinheiro
Coelho, José dos Santos Cunha, Armando
Zaide da Fonseca
e Almoida,
David José Gonçalves
Magno e José do Mendonça Salazar Moscoso.
•
d) Declarase
que o coronel de infantaria
Domingos
Barreira da Silva. Patacho desistiu da freqüõncia do curso
de informações
do 4.0 grau da. Escola Central de Oficiais.

e) Doclaru-se que chegou à sua altura para entrar no
respectivo quadro o coronel de infantaria,
em disponibilidade, José Vicente de Freitas.
f) Declaru-se
quo os capitães do infantaria,
supranumorário, do batnlhão do caçadores n.? 3, Josó Afonso, o
cm disponibilidade,
Luís Emílio Ramires, e o tenente da.
mesma arma, em disponibilidade,
António Veiga Oabral
Beleza dos Santos, chegaram à sua alturu para entrar
no respectivo
quadro.
g) Declara-se que ficam suspensos das funções de serviço, nos termos do artigo 151.° do regulamento
de disciplina militar I os tenentes de infantaria,
no quadro da
arma, José da Cruz, e adido ao quadro, José Augusto'
de Araújo.
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h) Declara-se que o alferes de infantaria, adido ao
quadro, Alfredo Pelicano do Brito e Abreu presta serviço na 3.:Lcompanhia de trem automóvel.
i) Declara-se que desistiram de servir nas colónias,
nos termos do decreto n. o 13:309, de 23 de Março de
1927, no corrente ano, os capitães António Pernil, J oaquim Viegas Baptista o Mário Urosa Gomes, o os tenentes Delfim Pais Lopes e Manuel Anacleto Pereira, todos
de infantaria.
j) Declara-se que é João Augusto Crispiniano Soares,
e não José Augusto Crispiniano Soares, o nomo do coronel do corpo do estado maior que vem incluído na relação dos oficiais superiores da arma de artilharia, publicada na Ordem do Exército n." 18, 2." série, de 31
de Dezembro do ano findo, e na declaração da antiguidade que passam a contar na arma de artilharia os oficiais do corpo do estado maior quo pertenciam à referida
arma, publicada na Ordem do Exército n." 3, 2." série,
de 10 de Março do corrente ano.
k) Declara-se que são nomeados para freqüentar no
segundo período do actual ano escolar os cursos do informação da Escola Central de Oficiais os seguintes oficiais de engenharia:
4.° grau:
Coronel Luís Teixeira Beltrão.
2.° grau:
Capitães Rui O'Conner Shicley Pereira, Artur de Melo
Quintela Saldanha, Mário de Abreu Reis, Pedro Caetano
Maria de Portugal Colaço, Vergílio César Antunes de
Lemos, Manuel Bastos de Carvalho e Alfredo de Almeida Carvalho.
l) Declara-se que os tenentes do serviço de administração militar, promovidos ao pôsto de capitão para o
quadro dos oficiais do mesmo serviço por decreto de 10
do corrente mês, inserto na presente Ordem do Exército,
continuam nas mesmas situações e colocados nas unidades, estabelecimentos ou repartições onde actualmente
prestam serviço.
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rn) Rectificados,
se publicam os vencimentos,
nos termos da lei n.? 1:668, de 9 de Setembro de 1924, a que
tom direito o oficial em seguida mencionado,
por lhe ter
sido concedida
a reforma extraordinária
nos termos do
artigo 9.0 do decreto com fõrça de lei de 25 de Maio de
1911, em substituição
dos que lhe foram arbitrados pela
Ordem do Exército n.? 14, 2.n série, de 1927:
Capitão Luís Carneiro, 125~87, sendo' pensão de reforma 1251'S, e 1J,87 de 0,14 por cento.

14. o -

lIinislérioda Guerra - ta Direcção Geral- 3 II. Repartição

a) Declara-se
que Luís Soares de Oliveira e António
Duarte Reis, que por portaria de 28 do Janeiro do corrente ano, publicada na Ordem do Exército n. o '2, La série, de 18 de Fevereiro
último, foram promovidos a aspirab.tes a oficial pam. a Escola Miliar, eram, respectivamente, primeiro sargento cadete do regimento
de cavalaria n. o 6 e soldado do regimento de infantaria n. o 20,
.e não civis. e que o soldado Duarte Pinto Basto de Gusmão Calheiros, que pela mesma portaria foi também promovido a aspirante a oficial para a Escola Militai', pertencia ao regimeuto de infantaria n. o 19, e não ao regimento de infantaria n,o 18.
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da G~ma - t. a Direcç10 Geral- P Reparliçlo

a) Declara-se quo por decreto de 30 do Dezembro
último, publicado no Diário do Govêrno n." 41, 2." sério, do 22 de Fevereiro do corrente ano, foi condecorado com o grau de cavaleiro da Ordem Militar de
Cristo o capitão de infantaria Albano da Costa Pina.

b) Declara-se que por decreto de 30 do Janeiro do
corrente ano, publicado no Diário do Govêrno n." 41,
2." sério, de 22 de Fevereiro do mesmo ano, foi condecorado com o grau de cavaleiro da Ordem Militar de
Cristo o coronel, na situação do reserva, Alberto de
Laura Moreira.
c) Declara-se que por decreto de 12 do Fevereiro do
corrente ano, publicado no Diário do Go oêrno n. o 41,
2.:l série, de 22 do citado mês e ano, foram condecorados com os graus da Ordem l\Iili tal' de Avis, que lhes
vão respectivamente indicados, os seguintes oficiais:
Grande oficial

Coronéis do corpo do estado maior Alberto Guerreiro
Peixoto e Cunha e Manuel Firmino de Almeida Maia
Magalhães.
Oficial

Capitães: de infantaria João Pereira Tavares, Vergílio Pereira Maia e José Augusto Pereira j de artilharia
Alberto Reinaldo da Costa Figueira e Alberto de Almeida Marques Osório, e do quadro auxiliar de engenharía José Augusto Marques.
Cavaleiro

Tenentes: de infantaria João Pedro Diegues, João
Marcelino de Queiroz, Numa Pompílio Rosendo Corroia,
António Pereira Rodriguos, Ivo Benjamim Cerqueira,
Joaquim Domingues o Manuel Gonçalves j do cavalaria
José Cardoso Martins de Meneses j do serviço de administração militar José Domingos Lampreia e Amílcar Regalo
Correia j do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
Manuel Simões Tejo e Justino de Babo ; do quadro especial da guarda fiscal J086 Pires Lauro de Oliveira.
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d) Declara-se
que, pelo Conselho da Ordem Militar
da Tôrro e Espada, foram autorizados a usar a palma
dourada sobre a fita das insígnias dos graus daquela
Ordem, com que são condecorados, os seguintes oficiais:
Coronéis do infantaria Júlio Alberto de Sonsa Schíappa
de Azevedo, Jaime do Campos Ramalho e na situação
de reserva Frederico António Lopes.
Capitão de iufantaria António Freire de Matos Mergulhão.
e) Declara-se que por portaria do Ministério da Marinha, inserta no Diário do Gocêrna n. ° 38, 2." série,
de 16 de Fevereiro do corrente ano, foram condecorados
polo Instituto 'de Socorros a Náufragos com a medalha
de cobre o capitão do cavalaria Manuel Venâncio' DosIandes e o teneu to de artilharia Carlos J oaq uim Marqnes Leitão de Barros.

j) Declara-se que por despacho do Ministério do Interior, de 12 do Novembro último, publicado no Diário
do Govêrno n.? 266, 2." sério, do 25 do citado mês o ano,
foi concedida a medalha de nssidurdadc. criada pelo decreto D.O 12:520, do 21 de Outubro de 1926, ao segundo
sargento n." 34-E do regimento de cavalari-a, n." 6 João
Nunes.
g) Declara-se que por portarias de 25 de Agosto do
ano findo e de 30 do Janeiro do corrente ano, iusertas
no Diário do Gouêrno n ,os 201 e 27, 2.:1 série, respectivamente, de 8 de Setembro daquele ano e B de Fevereiro último, foram louvados o tenente-coronel de artilharia Gaudêncio José da Trindade e o major aviador
João Luís de Moura, pela forma correcta e leal como
dssompenlraram o cargo do governadores civis durante
o espaço do tempo que decorreu de 28 de Janeiro a 26
do Agosto do ano findo.
h) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento oxomplur , em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de .
Setembro de 1917:
Medalha de ouro
Quadro da arma de infantaria

. Capitão Manuel Bernardo.
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Regimento

de infantaria
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n.· 2

Coronel do corpo do estado maior Alfredo Balduíno
de Seabra Júnior.
Primeiros sargentos: n.? 11-E, João José de Matos
Raimundo, e n ," 25-E, João Rosa Júnior.
Regimento

de infantaria

n.· 3

Primeiro sargento n.? 13-E, Joaquim Manuel Gil.
Regimento

de infantaria

n.· 14

Capitão António Vieira da Rocha.
Regimento

de infantaria

n."

20

"I'onente-coronol
Artur José dos Santos.
Major módicoJosé
Rodriguos Madeira.

Capitão Manuel da Silva Branco.
Batalhão

de caçadores

n.> 6

Tenente-coronel José Martins Carneira.
Batalhão

de metralhadoras

n.· 3

Major Agostinho Pires de Morais.
Regimento

Primeiro

de artilharia

ligeira

n.> 5

cabo condutor n.? 8ó-E, Marcolino

Augusto

Nunos.
1." companhia

de trem hipomóvel

Primeiro sargento artífice carpinteiro de carros n." 3-E,
José dos Santos.
Quadro da arma de cavalaria

Tenente-coronel
Pessoa.

António Augusto

Guarda

Major

de infantaria

nacional

do Abreu Amorim

republioana.

Alfredo de Melo Azeredo.
Bo.lalhüo rr.? 1

Capitão de infantaria Alfredo da Silva.
Primeiro cabo n.os 16/7:067, da 2.a companhia, Manuel de Alegria.
Guarda fiscal

Tenente do quadro
da Conceição Cabrita.

especial

da guarda fiscal Tiago

Dntul'hão n s 1

Soldado n.os• 176/1 :435, da 2. a companhia, Snbiniano
da Penha Fonseca.
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Ministério da Guerra- P

Tenente
chado.
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de prata

llirccção Geral-a.a

Repartição

de artilharia José Frederico da Silveira Ma-

Jlinislério da Guerra- 2.a Dimção Gcral-

Tenente do serviço de .administração
de Oliveira.

s.a

Reparliçã~

militar Salvador

8.· região militar
Conselho administrativo

Tenente do serviço de administração militar Alberto
de Sousa Amorim Rosa.
4.· região militar

Tenente
queira.

de artilharia

Joaquim

Ermitério

Adrião Se-

Regimento de infantaria n.O 1

Tenente miliciano Josó Gonçalves.
Regimento de infantaria n.· 2

Tenente José Farinha da Silva.
Primeiro sargento músico de -1.:1 classe n,? 44-E,
António da Silva Coutinho.
Segundos sargentos: n.? 27-E, Vítor Augusto Domingos da Conceição Lopes, D.O 30-E, António Josó
Carvalho Guerra, n." 33-8, António Lourenço Pereira
Curvo Belchior, e n .? 34-E, João Henriques.
Segundo sargento artífice serralheiro espingardeiro
n." 39-E, Múrio Ferreira do Morais.
Segundo sargento artífice correeiro soleiro n. ° 40,
Afonso dos Santos.
Segundo sargento mUSICOde 2.& classe n.? 47-E,.
António Leandro de Matos Júnior.
Regimento de infantaria n.· 3

Segundo

sargento

n. ° Iüb-E, Alfredo

Regimento de inf(\ntnrla n.·

de Amorim.

iS

Primeiro sargento músico de 1.:L classe n,° 50-E,
António José Moreira.
Segundos sargentos: n.? 124-E, Joaquim da Conceição Veloz, e n. ° 130-E, Fernando Augusto Ramos Pinto.
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Tenente
Falcão.

de infantaria

miliciano Ovídio
Regimento
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n.· 8

Alberto

de infantaria

4,

de Faria

Poças

n.· 14

Primeiro sargento n.? 6-E, Cândido Bernardo.
Regimento

de infantaria

n.s 17

Capitão médico Joaquim Júlio Carrusca.
Tenente José Augusto Araújo.
Regimento

de infantaria

Tenentes António Argel
-donça Nobre Marreiros.
Regimento

n." 20

de Melo e Basílio do Men-

de infantaria

n.· 22

'I'cnente miliciano Manuel José Cardoso de Simas,
Primeiro sargento n.? 90-E, Filipe Nunes Claro.
Segundos sargentos: n. ° Bl-E, Froderico Augusto de
Sousa, o n.? 60-E, Manuel Maria da Silva Lima.
Batalhão

de caçadores n.O 1

Capitão miliciano Jorge Frederico Tôrres Velez Caroço.
Segundo sargento músico de 2.& classe n." 33-E, Nar-ciso Pereira da Costa.
Batalhão

de caçadores n.· 3

Primeiros sargentos musicos de 1.& classe: n.? 47-E,
'João Correia, o n." l25-E, João António de Sousa e
Cunha.
Batalhão

de caçadores

n.· 6

Tenentes Joaquim Delgado França e Luís Castelo
Lopes.
Aspirantes a oficial: n.? 42-E, Manuel Afonso Cardoso, o n," lOl-E, Manuel João Ricardo.
Segundos sargentos: n. ° 50-E, José Correia Antunes,
-e n.? 77-E, Lnís Dias Valério,
Segundo sargento artífice n. ° 15-E, António Celorico.
Batalhão

de caçadcres n ,> 8

Segundo sargento artífice coronheiro n.? 114-E, Prudêncio Ferreira Nunes.
Batalhão

de metralhadoras

n.O1

Tenentes Francisco Maria Ramos e Silva, Francisco
.Alexandre Rodrigues Pereira de Figueiredo o J osé
Vítor Mateus Cabral.
Aspirante a oficial n. ° 73-E, Horácio Ferreira Saloio.
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Batalhão de metralhadoras n.· 2

Segundos sargentos: n.? 24-E, Domingos de Oliveira
Melo e Silva; n." 48-E, Joaquim da Costa, e n.? 98-E,
António Lopes Rodrigues.
Segundo sargento miliciano n,° 45-E, António DiasBeja.
Batalhão de metralhadoras n.· 3

Tenente do serviço da adminlstração
militar António
Lindorfo Ribeiro de Castro Seabra e Albuquerque.
Batalhão de ciclistas n." 1

Tenente João Robêlo Simões.
Distrito de recrutam&nto e reserva n.v 8

Tenente do secretariado
Araújo e Gama.

militar

Manuel

da Silva

Quadro da arma de artilharia

Tenentes Artur ReMIo de Almeida e Júlio Cósar de
Passos Barbosa Caldas,
Capitão

Regimento de artilharia ligeira n.> 1
Gonçalo Artur Pereira Coutínlio.
Regimento de artilharia. de costa n.· 2

Tenente do serviço de ndministação
Teotónio de Aguiar Segurado.

militar Joaquim

Bataria de artilharia de defesa móvel de costa n.· 1

Tenente Fernando
Silveira Gabriel.

Mesquita

Pímontel de Simas da.

1.. oompanhia de trem hipomóvel

Primeiro sargento n.? l-E, José Maria Coutinho,
Segundo sargento n.? 10, Carlos Vieira de Faria.
Srgundo sargento artífice serralheiro ferreiro n.? 5,
Joaquim José Cerqueira.
Soldado n." 269, Carlos de Paula Rosa.
Regimento de cavalaria n.· ~

Tenente Manuel da Fonsecn Salvação.
Regimento de sapadores mineiros

Sargento ajudante n.? l-E, Manuel António.
Primeiro sargento ferrador n. o 38-E, Gabriel Augusto.
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Segundos sargentos r n." G-E, Armando Ferreira. Fernandes; n." 2G-E, Armando dos Reis, o n." 59-E, António da Guia.
Segundo sargento forrador n.? 45-E, Joaquim Madeira
Piçarra.
Delegação de administração
militar
em Angra do Heroísmo

Tenente do serviço de administração militar Carlos do
Amaral.
2." companhia. de administração

militar

Primeiro sargento n. o 9-E, Alfredo de Almeida.
Secretariado

Aspirante

militar

a oficial n. o 120, Manuel Baptista de Sousa.
Escola

Pratica

de Infantaria

Tenentes Adriano Augusto
Acácio Joaquim Gomes.
Hospital

militar

de Figueiredo
regional

n,s

Dores

o

1

Capitão médico Mário de Almeida.
Colégio Militar

Tenente de serviço do administração
mingos Lampreia.
Serviços

militar José Do-

Gráficos do Exército

Segundo sargento n.? 166, Manuel-Sena.
Guarda

nacional

republicana.

Tenentes de infantaria Adolfo Augusto Gouveia Pinto
Júnior, Miguel da Conceição Mota Carmo e Mário Alberto
Soares Pimental.
Batalhão n " 4

Segundo cabo n. os 189/3.432, Francisoo António da
Costa.
Soldados: n.O 69/331, Pedro Coutinho Leite; n.O 79;
342, Manuel Ferreira da Rocha; n. os 81/916, Cristóvão
da Costa; n.08 84/289, Manuel Joaquim da Silva Leal;
n.08 90/3-H, Francisco Ferreira dos Santos Malta;
n.08 100/780, José de Almoida j : n.OS 142/8G3, Manuel
da Costa Silva; n.OS 172/94. António Carvalho Júnior;
n.ol 17G/272, António nfachadu; n.OS 177/291, Abel Guimarães; n. os 184/280, Álvaro Silva Maia; n. os Hl2/180,
Assuncão Teixeira; n. os 194/188, Joaquim Fólix ; n. osHl6/
313, Manuel, e n. os 200/737, Manuel Barqueiro, todos
da 1. n companhia.
S

S
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Segundo sargento n.O 4/688, Jos6 Joaquim Martins.
Primeiro cabo n.O 185/3:454, António Pereira Dias.
Segundos cabos: n.OS24;575, Alfredo Pereira de Lima e n.O 187/2:669, Manuel Serralheiro.
Segundo cabo corneteiro n.O 28/3:182, Mário Pinto
Cardoso.
Soldado aprendiz de corneteiro n.OS 32/670, Francisco
Fernandes.
Soldados: n.OS 45/3:449, Artur do Espírito Santo;
n.os 49/2:464, João da Rocha; n." 53/96, Adriano Ferreira; n. os 65/2:322, António; n, os 70/2:418, Arnaldo
Fulgêncío ; n. os 73/403, Manuel Morais; n. os 7Hj2:iJ32,
António da Costa; n. os 86/208, Domingos José Fernandes; n.OS 91/3:358, Jos6 Valentim; n.OS 104/1:690, Manuel Gomes Viana Júnior; n. os 105;590, António Manuel Pires; n.O 109/1:421, Aires Moreira; n.O 110;727,
Manuel Pinto da Costa; n.O 113/818, Domingos Luís
Gonçalves; n,os 119/624, Albino Carvalho; n. os121/782,
José Moreira; n.!" 136/1:486, Joaquim; n.os 150/3:472,
Oelestino Augusto; n.OS 15111:033, Jos6 da Silva;
n.O 153/563, Manuel Gomes de Babo; n.O 161/1:064 ..José
Pinto; n.08 164/535, José Pinto do Barros; n.OS 172/840,
João Maria Mosgueira; n.O 193/620, Agostinho Moreira;
n.O 199/902, José da Silva Monteiro, todos da 2.a companhia.
Primeiro cabo n.0 16/1:509, João António Filipe, e
soldado n. os97/3:341, Adelino Duarte, ambos da 3. a companhia.
Soldados: n.OS 5/909, José Pinto da Rocha; n.OS 10/
808, Francisco da Silva; n.O 11/367, Joaquim Bento
Sineiro; n.O 12/1:945, Joaquim Cardoso; n.?" 13/2:624,
Manuel Rodrigues, todos da secção do metralhadoras
pesadas.
S

S

S

I

S

S

S

S

S

S

S

8

S

S

Guarda fiscal
Datalhuo

11.,'

:3

Segundo sargento n. o. 390/1:708,
Direitinho, da 4.~ companhia.
Batalbão

11..0

João

Francisco

:3

n.OI 337/546,

Segundo sargento
Joaquim Lucas, da
2.11.companhia.
Soldados: n.O 69/2:292, Carlos António de Miranda,
o n.OS 261/2:202, Joaquim José Baptista, ambos da 2.11.
companhia.
S
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Medalha. de cobre
'Regimento de infantaria. n.· 2

Primeiro sargento n.? 12-E, Augusto Marques.
Segundo sargento n." 32-E, António de Almeida.
Segundos sargentos músicos de 3.a classe: n." 49,
Francisco de Paiva~ e n." 56-E, António Luis Gonçalves.
Regimento de infantaria

n." 18

Segundo cabo músico n.? 127-E,
drigues.
Regimento de infantaria

Segundo sargento
António Moreno.

n.O 21

artífice seleiro-correeiro

Regimento de infantaria

Segundo sargento
Júnior.

Adelino José Ron. ° 56-E,

n.O 22

n." 49-E, José de Medeiros Festa

Batalhã.o de caçadoree n.· 4

Primeiro cabo n," 64-E, António Joaquim.
Batalhão de caçadores n.· 6

Segundos sargentos: n.? 33-]~, Manuel Ferreira ;
n." 39-E, João Dias Ferreira; n.? 60-E, José Roxo, e
n.? 113-E, Luis dos Santos Costa.
Segundo sargento miliciano n." l05-E, José de Albuquerque.
.
Segundo sargento músico de 2.' classe n." 26-E, Manuel Fonte Santa.
Primeiro cabo n," 30-E, Manuel Moreira.
Batalhão de oaçadores n.O8

Segundo sargento músico de 3.a classe n.? 63-E, Joaquim Teixeira Sampaio.
Segundo sargento n.? 77-E, João Paulo da ,Silva.
Batalhão

de metralhadoras

n.Ola

Segundo sargento músico de 2.& classe n.? 70-E, José
António Gonçalves de Oliveira.
Segundo sargento n, o l09-E, António Gonçalves.
Ba.talhão de oiolistas n.O1

Segundo sargento n.? 4, Ernesto Duarte Graes.
Regimento de artilharia. ligeira. n.· tS

Segundo sargento n." 34-E, Joaquim Pinheiro Duarte.
Primeiro cabo ferrador n.o.1l2-E, J osé Maria Remédío.
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Regimento de artilharia

N.- 4

2.· Si\rle

de oosta n.· 2

Segundos sargentos: n,? 33-E, José Patacas, e n.? 63-E,
Guilherme de Sousa.
Grupo mi:x:toindependente de artilharia

montada n.v 14

Soldado servente n.? ~9-E, João António Gromícho.
Grupo de defesa submarina de costa

Segundo sargento

n,?

15-E, António José Branco •

.

1.' oompanhia de trem hípomõvel

Primeiro cabo artífice carpinteiro de carros n.° 7-E,
Manuel Martins das Neves.
Regimento de oavalaria n.· 15

Segundo sargento mestre de clarins n." 71-E, Joaquim Gomes Miranda.
Regimento de sapadores mineiros

Segundos sargentos: n. o H-E, Próspero Rodrigues;
n,? 28-E, Miguel Casco Serra, e n.? 36-E, Américo
Duarte da Silva.
Segundo sargento artífice coronheiro n,° 70-E, António Afonso.
Primeiro cabo n.? 92-E, Francisco Figueiredo de
Oliveira.
Reg-fmento de telegra.llstas

Primeiro cabo n.? 141-E, José de Medeiros.
Escola Militar

Aspirante
P.inheiro.

a oficial aluno n. ° 119, Alexandre Vida!
Serviços Gráficos do Exército

Segundo sargento

n, °

76, Carlos Simões.

Guarda naoional republicana
Batalhão n.· 4

Soldados: n, os 91/2:921, Augusto da Costa, e n.OS 144/
3:101, Ernesto João, ambos da La companhia.
Segundo cabo n.08 23/2:804, Manuel Martins Gomes.
Soldados: n. os 40/2:872, Manuel Romão da Silva;
n.O 44/2:629, Fernando Vieira; n." 4,7/3:156, Abílio
S

Ferreira

da Silva; n.O' 68/3060, Augusto José; n.OS 68/

.2:542, José dos Santos da Assunçlto; n.Oil 83/3:013,

2.' Sêrie
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•
J oaquím Maria Bernardes; n. os 84/3:061, António Pereira; n.oa 85/3:062, Manuel Gomes; n.? 99/2:543, António .Joaquim Couraceiro; n.? 108/3:092, António Joaquim Vicente; n.
115/3:094, José Augusto da Silva
Esperança; H. 127/3:187, Alfredo Marques Correia de
Sá; n.?" 131/2:421, António Augusto da Canhota;
n.
133/2:381, José Fernandes;
n.O 137/2.615, José
de Sousa; n. os 139/2:663, António Alves; D. os 141/2:923,
José da Silva; n.:" 1JG/2:852, António Augusto Salvador Lima; li. 148/2:635, Aniceto Fernandes; n. 152/
3:126, Manuel António Garrido; n.08 156/2:851, Joaquim Dias Exposto; n. os 166/2:715, Baptista Rodrigues;
TI.
168/2:902, António de Jesus Costa, e n. 200/
2:950, Francisco Peuaforto, todos da 2.a companhia.
Soldados: n.os 58/2:G36, Alvaro José I'eroira n.v ôü/
3:237, João Silvério Aguiar; n. 99/3:153, José Carlos
Ramalho; n. 81/3:427, Manuel Coelho, o D. 83/3:233,
José António Redondo, todos da 3.· companhia.
Soldado n. os 3/2:982 da secção de metralhadoras pesadas, António dos Santos Cardoso.
OS

OS

OS

S

OS

OS

OS

OS

ç

OS

OS

10. o -

linistério da Guerra - 3.· Direcção Geral-a.·

O

Rrparlição

a) Declara-se que os oficiais fi seguir mencionados
acumulam, desde 12 de Novembro de 1927, o cargo de
professores adjuntos do curso do estado maior com os
seguintes cargos:

Major de artilharia, com o curso do estado maior, José
Filipe de Barros Rodrigues, chefe da brigada da secção
de cartografia do estado maior do exército e professor
da Escola Militar, desde 12 de Dezembro de 1927.
Major de artilharia, com o curso do estado maior,
Francisco António Pereira dos Santos. adjunto da 2. a Repartição da 3.· Direcção Geral do Ministério da Guerra.
b) Declara-se que os oficiais a seguir mencionados
acumulam, desde as datas que vão indicadas, o cargo de
instrutores permanentes dos cursos de informações da
Escola Central do Oficiais com os seguintes cargos:

Coronel de engenharia Rui Viterbo Fragoso Ribeiro,
professor da Ln cadeira auxiliar do curso do estado
maior, desde 3 de Fevereiro do corrente ano.
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Tenente-coronol, supranumerário, do corpo do estado
maior, João Diogo Guerreiro Tolo, chefe da 2.a Secção
da 3.:1 Repartição da 4.3 Direcção Geral do Ministério
da Guerra, desde 31 de Dezembro de 1927.
- Major do corpo do estado maior Álvaro Teles Ferreira de Passos, professor ordinário da 3. a cadeira principal do curso do ostado maior, desde 12 de Novembro de
1927, e professor da Escola Militar, desde 12 de Dezembro de 1927.
Major do corpo do estado maior Luis Pinto Leio, professor ordinário da 1.11 cadeira principal do curso do estado maior, desde 12 de Novembro de 1927, e adjunto
da 5. a Repartição da 3. a Direcção Geral do Ministério
da Guerra, desde 9 de Agosto de 19~7.
c) Declara-se que os oficiais a seguir mencionados
acumulam, desde as datas indicadas, referidas ao ano de
19:37, as funções que desempenham com as de instrutores eventuais dos cursos de informações da Escola Central de Oficiais:
Coronel do corpo do estado maior João Augusto Crispiniano Soares, chefe da 3. a Secção da 4.11 Repartição
da 4.11 Direcção Geral do Ministério da Guerra, desde
4 de Dezembro.
Major da aeronáutica Alfredo Duvale Portugal, chefe
da 5.11 Repartição da Direcção da Arma de Aeronáutica,
desde 22 de Dezembro.
Capitão do serviço de administração militar José Fernandes Duarte, adjunto da 3. a Secção da 4. a Repartição
da 4.8 Direcção Geral do Ministério da Guerra e professor adjunto das 9.a, 10.a e 11.:1 cadeiras da Escola
Militar, desde 12 de Novembro.
d) Declara-se que os oficiais a seguir mencionados
acumulam, desde 9 de Novembro do 1927, as funções
de professores da Escola Militar com as que a seguir
lhes vão indicadas:
Tenente-coronel de engenharia Carlos de Barros Soares Branco, professor da 2. a cadeira auxiliar do curso
do estado maior.
Major de artilharia José Augusto de Beja Neves,
professor da 3. a cadeira auxiliar do curso do estado
maior.
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e) Declara-se que o capitão do artilharia José Augusto
Vieira da Fonseca acumula, desde 7 do Março de 1927,
as funções de ajudante do general Amílcar de Castro
Abreu e Mota com as de tradutor de inglês e alemão da
Escola Central de Oficiais.
f) Declara-se que foram admitidos à froqfiêucia do
1.0 ano do curso do estado maior no corrente ano lectivo
os seguintes oficiais:
Capitão de artilharia José Viana Corroia Guedes.
Tenentes: de infantaria Frederico da Costa Lopes da
Silva, Luís Augusto Soaros de Sousa Sanches, João
Cândido de Figueiredo Valente, Manuel Gomes de Araújo
e Fernando dos Santos Costa, o do artilharia José da
Costa Pereira Estaco Saca dura Bote Córto Real o João
Carlos de Sá, Nogueiga,
g) Declara-se que, segundo parecer do Conselho Superior de Promoções de 13 de Fevereiro do corrente ano,
os alunos da Escola Militar que concluíram o curso de
administração militar no 2.0 semestre de 1019, constantes da Ordem do Exército n. o 1, 2.· série, de 1020, e
promovidos na mesma Ordem do Exército, passam a
contar a antiguidade de aspirante a oficial desde 30 de
J unho do 1919.
h) Declara-se que no corrente ano lectivo de 19271928 o número de alunos das várias armas e serviços
admitidos à matrícula na Escola Central de Sargentos
foi o seguinte:

Infantaria
Artilharia
Cavalaria .
Engenharia
Aeronáutica
Serviço do saúde
Serviço do administração
militar
Secretariado militar.
Guarda fiscal . . . . . . . .

12
4

2
5
2
1

3
G
1

i) Declara-se que a sedo da, Escola de Esgrima do
Exército mudou da. Escola Militar para o salão nobre do

Teatro de S. Carlos, no Largo do Picadeiro.
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j)

Declara-se,
nos termos do artigo 18_0 do regulamonto do Arquivo Histórico Militar, que pelos oficiais e
cidadão abaixo indicados foram oferecidos, com destino
à biblioteca
do mesmo Arquivo, os seguintes volumes:
Tenente-coronel
de artilharia Fornão do Moura Coutinho Feruaudes Tomás: Repertório das ordens do dia dadas ao exército português, por J 0110 Crisóstomo do Couto
e Melo, Lisboa, 1830 -1 volume.
Capitão do regimonto do infantaria n.? 4 Rodrigo ÁI ..
vares Pereira:
um exemplar
da sua obra Esbõço histó-

rico do batalhão de caçadores n.O 11 e depois regimento
de infantaria n.O 26, Ponta Delgada, 1027.
Dr. Augusto Mendes Simões de Castro: um exemplar
do sou trabalho A Batalha do Buçaco, Coimbra, 1919.
k) Declara-se que, nos termos, do artigo 13.0 do decreto n." 12:704, de 25 do Outubro
do 19:Z6, com as
rectificaçõea
do decreto n, o 13.657, de 23 de Maio de
1927 (Ordem do Exército n. o 6, La série, de 15 do Junho
de 19~7), o para efeito do respectivo
provimento,
pelo
Conselho
de Instrução
da Escola Militar foi declarado
vago o lugar de professor
da 26.n cadeira, Hidráulica
geral e máquinas hidráulicas,
Hidráulica
urbana e agrícola.
Os candidatos aos referidos
lugares
devem satisfazer
às condições prescritas no artigo 2. o e seu § único do regulamento para o provimento
dos lugares do magistério
da Escola Militar, aprovado
por decreto ::1.0 13:761, do
13 de Junho de 1927 (Ordem do Exército n.? 7, La série, de 30 de Junho de 1927).
Os candidatos devem apresentar na Secrotaria da 1'0,
ferida Escola, até as quinze horas do dia 21 de Maio 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 3.0 e seu § único de citado
regulamonto.

17. o -linistério

da Guma-

a.a

Direcção Geral- 8.& Reparti~ão

a) Declara-se
quo os oficiais do corpo do estado maior
abaixo designados passam a contar a antiguidade
do sou
actual põsto, para. todos os efeitos, desde a data que respectivamente
lhos vai indicada, nos termos da parte final
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do artigo 28.0 do decreto com fôrça do lei de 25 de Maio
de 1911, modificado pela lei n." 798, de 31 de Agosto do
1917, q uo determina que a antiguidade 6 a da data do.
decreto da promoção,
Coronéis:
António Maria de Freitas Soares - 20 de Novembro
de 1926.
Tasso de Miranda Cabral20 do Novembro de 1926.
Fernando Augusto Borges Júnior - 20 de Novembro
de 1926.
Carlos Maria Pereira dos Santos-20
de Novembro
do 1926.
João de Sousa Eiró -20 de Novembro de 1926.
João Augusto Crispiniano Soares - 20 de Novembro
de 1926.
Carlos Matias de Castro - 20 de Novembro de 1926.
José Arrõbas Machado - 20 de Novembro de 1926~
Joaquim Artur dos Santos Machado - 20 de Novembro de 1926.
José Esteves da Conceição Mascarenhas -12
de Fevereiro de 1927.
Henrique Sátiro Lepes Pires Monteiro--12
de Fovereiro de H)27.
Manuel Firmiuo do Almeida l\laia Magalhães -12 deFevereiro de 1927.
Cesúrio Augusto de Almeida Viana -12 de Fevereiro
do 1927.
Holder Armando dos Santos Ribeiro -12 de Fevereiro do 1927.
Vasco Freire 'I'omudo -12 do Fevereiro do 1(:)27.
Artur Pereira de Mosq uita -12
de Fevereiro do 1\:)27.
Liberato Damião Ribeiro Pinto - 3 de Setembro de
1927.
Eduardo Ferreira Viana-11 de Junho de 1927.
Joã.o Carlos Pires Ferreira Chaves - 3 de Setembro
de 1927.
Armando Bortoldo Machado -11 d'e Junho de 1027.
Er neste da França Mendes Machado -11
do Junho
de 1927.
'I'enentes-coronéis :
Joaquim Eduardo Martins da Costa Soares -16 de
Julho de 1927.
Alfredo Ernesto da Cunha -16 de Julho de 1927.
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b) Declara-se
que os tenentes-coronéis
do corpo do
estado maior Carlos Elias da Costa Júnior o José Cortês dos Santos passariam
a contar a data da antiguidade
do seu actual pOsto desde 20 do Novembro de Hl2G, nos
termos da parte final do artigo 28.0 do decreto com fõrça
do lei do 25 do Maio de 1911, modificado pela lei n.? 798,
do 31 de Agosto de 1917, se não lho tivesse competido
promoção
pela sua arma em data anterior, conforme o
declarado
na Ordem do Exército n. o 3, 2. a série, de 10
de Março do corrente [mo, pelo qne continuam a ter a
antiguidade
de tenente-coronel,
respectivamente
de 30
de Setembro de 1926 o 11 de Março de 1922.
c) Declara-se que o coronel de infantaria, com o curso
do estado maior, Vitorino Ifcnriquos
Godinho, passa a
contar a data da sna promoção
ao actual põsto, pelo
corpo do estado maior por onde foi promovido,
desde
12 de Fevereiro
do 1927, data do decreto de promoção,
nos termos da parte final do artigo 28.0 do decreto com
fõrça de lei de 25 do Maio do Hl11, modificado pela lei
n. o 798, de 31 de Agosto de 1917.
d) Declara-se
que são nomeados
para freqüentar
no
segundo período
do actual ano escolar os cursos do informação da Escola Central de Oficiais os seguintes oficiais:
.

4.0 grau:
Coronel do corpo do estado
Mimoso G uerrn,

maior

António

Nogueira

2.° grau:
Capitão
Carvalho.

do serviço

do estado maior Carlos de Azevedo

e) Doclara-so que se ach.fui à venda DO depósito do
publicações dêste Ministório as seguintes publicuçõca :
Instruções
para a cscriturnção
o contabilidade
militar.
. • • • • . . . . . . . . • •.
Colecções do modelos para a oscrituração
e contabilidade militar .....
, _ . . . . ..
Impressos
para a escrituração e contabidado militar:
Modelos n.os 6-A, 7, 7-A, 7-B, 7-C, 35,
37, 38, 45-(cada

exomplar)

...

"

1~20
7~OO

605
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Modelos n.O l-A, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13,
13-A, 17, 19, 19-A, 20, 21, 25-A, 30,
30-A, 31, 32, 41, 42, 44- (cada exomplar}, . . . . . . . . . . . . . ..
Modelos n.os 1, 2, 3, 6, 12, 14, 15, 16, 18,
22, 23, 24, 25, 2(5, 27, 27-A, 28, 2!).
29-A, 33, 3H-A, 36-(cada
exemplar)..
Colecção elos Aeôrdaos do Supremo Tribunai Mildar-Ano
de 191G .
. . . • . • •

177
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18. ° -lIinistério

~10
~15
24~00

da Gucrra- Conselho de Recursos

Édi tos de trinta. dia.s

Pelo Conselho do Recursos correm éditos de trinta
dias, a contar da data da presente Ordem, citando os
primeiros sargentos abaixo designados, para, na qualidade do recorridos que silo, apresentarem, querendo,
contestação num processo quI" no mesmo pende c cm que
António Gonçalves. primeiro sargento ferrador, recorre
por se julgar prejudicado na data da sua promoção ao
actual pôsto. Os recorridos, bem como seus represcntantos Icgnis, tem vista do processo na Secretaria do mesmo
Conselho, dentro do referido prazo.
Recorridos:

•

Primeiro sargento enfermeiro hípico Alberto V az Pinto
o primeiro sargento ferrador Ernesto Augusto Teixeira.

Ohi"t.u.árlo

1915
Ahril

30 -

General, na sit1lação de reserva,
Costa Pessoa.

16 -

Alferes miliciano
reira • ·llIlC~.

Inácio Cabral da

1n27
Dezembro

de cavalaria

Ramiro Jaime

Pe-

1n28
Fevereiro
Março
»

..

14 -

Coronel médico, reformado, Adolfo Augusto de
Vasconcelos Arthaveth.
5 - Major do eugcuharic "Aníbal Augusto de Almeida
Souto.
7 - Tcuontc-corouel,
reformado, António Pereira de
Albuquerque.
13 - General, na situação de reserva, António Pires
Leitão.
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»

17 -

li

20 -

Março
»

»

21-

»
»

22 24 -

»
»

25 30 -
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Capitão, reformado, João José Lucas.
Tenente, reformado, Etelvino Lopes.
Major do serviço de administração
militar Domingos de Sousa.
Capitão do secretariado
militar José Augusto Gomes.
Coronel, reformado, Afonso da Silveira Machado
de Vasconcelos Castelo Branco.
Capitão, reformado, Manuel José de Sousa Machado.
Major, reformado, Isidoro Gomes de Carvalho.
Tenente-eorouel
de artilharia Manuel Espregueira
Góis Pinto.
Coronel, reformado, João Manuel da Fonseca.
Major, reformado, João Pereira.

Rectificações
Na Ordem do Exército n.O 2, 2." série, do corrente ano, p. 38,
1. 18, onde se lê: "Vilarinho»,
deve ler-se: «Val ariuhoe ; p.39,
1. 12, onde se 1&: ,,22>!, deve ler-se: ,,2».
N a Ordem do Exército !l.O 3, 2.' série, do corrente ano, P: 85,
1. 21, onde se lê: "Inspecção
das tropas de comunicações», deve
ler-se: "J nspecção das tropas de comunicação»; p. 101, 1. 29, onde
se lê: «Alvaro Marques de Mirau.Ia», deve ler-se: «Alfredo Marques de Miranda»;
p. 102 1. 39, onde se lê: "Feliciano», deve
ler-se: «F'el isrninov ; p. 105, 1. 35, onde so lê: "Ferreiro», deve
ler-se: «Ferreira».

Abílio Augusto Valdês de Passos e Sousa.

Está conforme.

o Ajudante

Geueral,

N.O 5
MINiSTERIO DA GUERRA
17 DE ABRIL DE 1928

ORDEM DO EXÉRCITO
(2.& Série)
Pubtloa-ee ao exérolto

1.o -

O

seguinte:

Por decretos de 7 do corrente mês :
JiDislério da 'GlIerra- f.& DirecçãoGeral- 2.& Repartiçã.
Reeel'Ta

Capitão de cavalaria, adido ao quadro, Manuel Alve!!
Ferreira, por ter sido julgado incapaz do serviço activo
pela junta hospitalar de inspeeção.
Reforma

Coronel médico, na situação de reserva, Manuel António Afonso Salgueiro, nos termos do n,o 2.0 do artigo 3.0 do decreto de 2ó de Maio de 1911.

2.' - Por decretos de t4 do corrente mês:
liDistéri. da Guerra- ta DirecçãoGel1l- f.& Repirtiçü
Negado provimento ao recurso interposto perante o
Conselho de Recursos pelo aspirante a oficial do secretariado militar José Coelho de Moura por não ter fundamento legal.
liniltério ~a Gterra - ta Direeção Geral-

ta Repartição

Concedidas &s vantagens de que trata o § único do
artigo 6.0 do decreto n.? ó:ó70, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n. o 1:039. de 28 de Agosto de 1920,
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a contar das datas que lhes vão indicadas, aos oficiais
de infantaria, adidos ao quadro, em seguida mencionados, por terem completado o tempo de serviço efectivo
como oficial necessário para o primeiro aumento de 10
por cento sobre o soldo:
Capitão João Marques, no regimento de infantaria
n," 12, desde 26 de Julho de 1927.
Tenentes: Jóão da Cunha, no batalhão de caçadores
n." 3, desde 20 do Outubro, e José Joaquim, desde 30
de Maio de 1927; adidos no Ministério das Colónias:
José Daniel Condorcet Camilo Francisco Duarte Catulo,
desde 16 de Março; Henrique do Sá Álvos Viana, desde
8 de Junho; José Bernardo Vaz e José de Magalhães
Varandas, desde 28 de. Dezcm bro de 1926; Júlio Gomes de Sousa, Joaquim Correia Chaves, Domingos Gonçalves, António Carlos Rodrigues e Adelino Soares da
Costa, desde 15 de Abril; Augusto Rufino, desde 7 de
Junho; Libério Manuel de Sousa, desde 1) de Julho; Nicolau José dos Reis Júnior, desde 1 de Setembro e João
Aires da Silva, desde 20 de Outubro de 1927.

ao

Concedtdns ás vantagens do que trata o § único
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
infantaria em seguida mencionados:

Coronéis: José Cesário da Silva, no distrito de recrutamento e reserva n." 3, como tenente-coronel, desde 1
de Novembro; António Silveira Lopes, no distrito de recrutamento e reserva n." 22, dosdo 28 de Maio; major
António Francisco dos Ramos, no batalhão de caçadores
n.? 4, desde 3 de .lunho, e tenente miliciano do quadro
especial, no regimento do infantaria n," 18, Afonso Henriques de Almeida, desde 14 do Novembro de 1927, por
terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial necessário, o primeiro e terceiro para o segundo
aumento e os restantes para o primeiro aumente de 10
por cento sobre o sôldo,

Ooncedldas a.s va.ntagens de que trata O § único do
artigo 6.0 do decreto n." 5:5-70, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei
h039, de 28 de Agosto de 1920.

n."
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a contar das datas que lha vão indicadas, l+oaoficiais de
artilharia em sl)guida mencionados:
Coronel de artilharia Luciano José Oordeiro, do Conselho Superior de Fortificações, desde 15 de Janeiro
do corrente ano; tenente-coronel Albino Penalva de Figueiredo Oliveira Rocha, do regimento de artilharia ligeira n.? 3, desde 1 de Dezembro do 1926, e major Mário da Silveira Guerra Freire Temudo, da Escola Militar, desde 1 de Dezembro do 1927, 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 sôldo.
Tenentes : Humberto da Cruz, do regimento de artilharia ligeira n. o 2, desde 30 de .Junho do 1927. a do
quadro auxiliar dos serviços de artilharia, José Gonçalves Garcia Júnior, do regimento do cavalaria n.? 4,
desde 31 de Dezembro de 1927; Vicente da Silva Soares, do regimento de artilharia de costa n. ° 1, desde 21
do Fevereiro do corrente alJJl; António Pereira, do regimento de artilharia de costa n. o 2, desde 30 de Junho
de Hl27, e José Maria do Amorim Júnior, da 3.n companhia de trem hipomóvel,
desde 23 de Fevereiro de
1927, por terem completado o tempo de serviço efectivo
necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sõbre o soldo.
Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 do Maio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
a contar das datas <lue lhe vão indicadas, ao oficial do
serviço de administração militar a seguir indicado, por
ter completado o tempo de serviço efectivo coroo oficial
necessário para o segundo aumento como capitão e o primeiro aumento como major, de 10 por cento sõbre o
sôldo i
Maj or Franci co Gonçalves Volhinho Correia, da 4. a
Direcção Geral do Ministéric da Guerra, o segundo aumento, de capitão, desde 1 do Novembro de 1924 tl, 30
de Setembro de 1926 e o primeiro aumento, do major;
desde 1 de Outubro de 1926.
Nulo e de nenhum efeito o decreto da 3 de M;a.rço do
COfrente ano que negçu provimento no recurso interposto perante o COllselho de ~ee"rIiQ. pelo clwíe d.e
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música, reformado no põsto de alferes, Manuel Tavares,
em que pedia para ser promovido a tenente nos termos
da lei de 4 de Setembro de 1915, por não haver disposição legal que permita o deferimento da pretensão.
Negado provimento nos termos do artigo 34.0 do regulamento do Conselho de Recursos ao recurso interposto perante o mesmo Conselho pelo chefe de música,
reformado no põsto de alferes, Manuel Tavares, em que
pedia para ser promovido a tenente. nos termos da lei
de 4 de Setembro de 1915, por não haver disposição
legal que permita o deferimento da pretensão.
Rejeitado o recurso interposto perante o Conselho de
Recursos pelo alferes de infantaria João Pedro, por ter
sido interposto contra 08 preceitos legais.
Rejeitado o recurso interposto perante o Conselho de
Recursos pelo primeiro sargento ferrador Ernesto Augusto Teixeira, por ter sido interposto fora do prazo legal.
Abatido ao efectivo do exéi-cito o tenente do regimento de artilharia ligeira n. o 2 António Lopes de Araújo,
por em 14 de Janeiro do corrente ano ter completado o
tempo de ausência ilegítima necessário para constituir
deserção.
Confirmado no lugar de professor efectivo do 5. o grupo
de disciplinas do Colégio Militar, nos termos do § 2.0
do artigo 90.0 do regulamento literário do mesmo Colégio, desde 13 de Fevereiro último, o tenente-coronel
de cavalaria, do quadro de comissões, Carlos dos
Santos Natividade.
Supremo Tribunal Militar

Reconduzido no lugar de juiz relator, por seis anos, a
contar de 24 de Dezembro de 1927, o bacharel Bernardo Botelho da Costa.
Regimento de infantaria. n.O 2

Tenente médico, o alferes médico António Augusto
de Melo, contando a antiguidade, para todos os efeitos,
desde 19 de Março do corrente ano.
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Tenente médico. o alferes médico José Nevill de
Assunção Pinto da Cunha Saavedra, contando a antiguidade, para todos os efeitos, desde 19 de Março do
corrente ano.
Batalhão de oiolistas n.· 1

Tenente médico, o alferes médico Alberto Carlos David, contando a antiguidade, para. todos os efeitos, desde
19 de Março do corrente ano.
Direoção da Arma.de Artilharia

Director, o general Ricardo Júlio Ivens Ferraz;
Escola Prática. de Artilharia

Tenente, o alferes Raúl Simões Cabrita, contando a
antiguidade desde 1 de Dezembro do ano findo.
Regimento de artilharia ligeira n.· 2

Tenente, O alferes Joaquim Mendes Moreira Sacadura,
contando a antiguidade do de 1 de Dezembro do ano
findo.
Regimento de artilharia ligeira n.· /}

Capitão, o tenente José Diogo Campos Carmo, contando a antiguidade desde 24 de Março do corrente ano.
Grupo independente de artilharia pesada n.· 1

Tenente médico, o alferes médico Augusto Garcia,
contando a antiguidade, para todos os efeitos, desde 19
de Março do corrento auQ,
Grupo independente de artilharia pesada n.· 3

Tenente médico, o alferes médico Mário de Paxiuta
e Quina, contando a antiguidade, para todos os efeitos,
desde 19 de ~farço do corrente ano.
Grupo de especialistas

Tenente, o alferes José Bentos Borges, contando a
antiguidade desde 1, de Dezembro do ano findo.
Escola BrátJoa de Cavalaria.

Tenente médico, o alferes médico Adalberto de Sousa
Dias, contando a antiguidade, para todos os efeitos,
desde 19 de Março do corrente ano.
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Regimento
de oavalarià. n.O t5
'I'dnente médico,
O alferes
médico José Dias Pina
Monteiro, contando a antiguidade,
para todos os efeitos,
desdê 19 de Março do corrente ano.
Regimento

de telegrafistas

Tenentê médico, o alferes médico José Alfredo
Cartuxo,
coutando a antiguidade.
para
desde 19 de Março do corrente ano.
3." companhia

todos

Nobre
os efeitos;

de saúde

Tenente médico, o alferes médico Gaspar
tando a antiguidade,
para todos os efeitos,
Março do corrente ano.

Santos, condesde 19 de

Adidos

Capitão de infantaria,
no quadro da arma, Francisco
Alberto Leite Nogueira e os tenentes do infantaria, adido
ao quadro! Domingos José dos Santos, (I do regimento
de infantaria
n." 8, Daniel Rodolfo de Carvalho Braga,
por terem sido requisitados pata dosem punhareiíi comissões de serviço, o primeiro no Ministério do Interior, na
polícia. de segurança
pública, e os dois últimos no !linistério das Colôhiss,
respeêtivamsnte em Angola em
comissão civil e em Mo~ulnbique. nos termos do artigo 2.0
do deéreto n. o 13:309, de 23 do Março de 1927.
Adidos ao quadro

Tenentes:
de infantaria
Paulo Folgado Dias, David
dos Santos,
António Ramos da Cunha o l~duardo Augusto Van-Gríchen
Júnior o do quadro auxiliar dos serviços de artilharia Francisco Gonçalves Viana e Gabriel
Mendes da Silva o alferes de infantaria Adolino Cardoso
de Almeida,
todos adidos, quo" se apresentaram
o 1'1'imeiro, de regresso do Mio! tê1'io do Iuterlor, em aí de
Márço último, o segundo, dtJ regresHo do 1\!iuistór!(j das
Colónias, em 10 do ctihenttl híüs, t.l os restantes,
de regresso do- mesmo Ministério, em 7 do mesmo mês.
Disporlibilida.de

Üapitãés dt1 infuntãriu,
nn ih ictlvirlutlo, Luêínlo Gonçalves Presa, o adido, Jos6 Maria de Sonsa Brito, o primeiro

por ter l:;ítltl jiilgado

pela juntá
ragtoB
mês.

huspítâlur

da

ado do Mlnistétio

lll'dhto tHtm todo o serviço
itlspocÇtto e o sbguudb por ter
üall Cult'lnius em 10 do corrente
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Reserva

Coronel de artilharia, director interino da arma, António Martins de Andrade Veloz, 1108 termos do 4ttigo 86.° ~ lei de 12 de Junho de 1901.
Reforma

Major, na situação de reserva, Custódio António da
Silva, por ter sido julgado incapaz de todo o serviço
pela junta hospitalar de inspecção.

linislério da Guerra- f.a DirecçãoGeral- P Ileparliçã.
Condecorado com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços) por se achar ao Abrigo da alínea. a) do
§ 2.° do artigo 8.° do regulamento para a concessão da
medalha nrilitar, de 28 de Setembro de 1917, o coronel de
infantaria, na situação de reserva, Bemvindo do Carmo
Leal Guimarães,

3.° - Portarlâ~

ª

fqr p~rtarl~ g~ 49 çorrel1te mi, i
'inisl~rió da 6l1erl'l- Replrliçã. d6 GíblD~le
Tendo feito espontâneámente á lms, apre!lelltáçI1t) no
Barreiro em 26 de Fevereiro tíltimo, pára colaborar na
concentração
de fõrças que ali se prf1parava em caso de
alteração de ordem pública, O capitão de infantaria, com
o .curso do estado maior, Joaquim José Cardoso Fialho,
onde de uma maneira dignà de nota desempenhou as
funções de sub-chefe do estado maior, e tendo no seu
gesto mostrado o maior desinterêsse e altruísino, visto
que a isso não o obrigava a sua sitdl:l.I;itode llcElnça ilimitada, hão percebendo qlíalsquer vencimentos e s6 retirando quando julgou cessada. a iminência da alteração
da ordem : manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, louvar o referido oficial,
dando-lhe assim um público testemunho da consideração
que lhe merecem a8 suas qualidades.
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Per portarIas de 16 do corrente mês:
Lo~va~o o. gen~ral. António Teixeira de Aguiar ~ela

supenor inteligência, inexcedível lealdade e grande proficiência com que tem desempenhado o cargo de ajudante
general do exército, cargo em que se conservou ainda
depois da sua passagem à situação de reserva, com manifesto prejuízo próprio e apenas pela nunca desmentida
dedicação pelo serviço que sempre manifestou na sua
longa carreira militar.
Louvado o general Francisco das Chagas Parreira
pelas constantes provas de elevada inteligência, superior
critério e grande lealdade e proficiência manifestadas no
desempenho do CÇlrgo de admíaístrador geral do exér-

cito,
Louvado o coronel de artilharia José Jorge Ferreira
da Silva pela muita proficiência e inexcedivellealdade,
dedicação, grande inteligência e zêlo com que desempenhou o cargo de chefe da Repartição do Gabinete do
Ministro da Guerra, não se poupando a sacrifícios de
toda a ordem para bem desempenhar as funções do seu
cargo, onde, de uma forma exuberante, mais uma vez
deixou vinculadas as suas grandes qualidades de oficial
distinto, sabedor, muito ponderado e criterioso.
Louvado o major de artilharia Miguel Pereira Coutinho pela maneira inteligente com que se desempenhou
dos muitos e variados serviços que lhe foram cometidos
na Repartição do Gabinete do Ministro, onde deu as
mais sobejas provas de oficial distinto, sabedor, ponderado e criterioso, aliados a uma grande lealdade e dedicação.
Louvado o tenente de cavalaria Eduardo de Madureira Proença pela maneira como se desempenhou do
cargo de ajudante de campo do Ministro da Guerra,
revelando as mais notáveis qualidades de oficial decidido
e cumpridor, espírito de sacrificio e grande dedicação,
demonstrados durante o tempo que exerceu o referido
cargo, dando-lhe assim um público testemunho do aprêço
em que teve êsses serviços.
Louvado o tenente de cavalaria Carlos Alexandre
Rodrigues de Soure pela maneira corno se desempenhou
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do cargo de ajudante de campo do Ministro da Guerra,
demonstrando li par de muita dedicação e lealdade
muito zêlo e actividade no cumprimento de ordens do
mesmo Ministro.
Louvados os oficiais em seguida mencionados pela
muita dedicação e lealdade com que se desempenharam
dos múltiplos serviços que- lhes foram cometidos na Repartição do Gabinete do Ministro, onde deram sobejas
provas de inteligência, espírito de sacrifício e inexcedível
zêlo :

Coronel do corpo do estado maior Gonipro da Cunha
de Eça Costa Freitas e Almeida.
Tenentecoronel de engenharia Augusto de Azevedo
e Lemos Esmeruldo de Carvalhuis.
Major do corpo do estado maior Luis Pinto Lelo,
Major de infantaria Jaime Madeira Pinto.
Capitão de infantaria com o curso do estado maior
Reinaldo Vale de Andrade.
Capitão de- infantaria José Marcelino.
Capitão do secretariado militar Olímpio Manuel Pedro
de Melo.
Tenentes: de artilharia 'Manuel Joaquim' Ferreira,
Aníbal Afra Nozes e José Guilherme Duarte Perry de
Almeida e Brito e do secretariado militar Manuel da
Cunha Lusitano e António José Marques Guimarães.
Tendo os oficiais abaixo designados feito parte da
Comissão de História Militar, nos termos do D.O 1.0 da
portaria de 28 de Janeiro do 1924, e formulado o seu relatório, devidamente fundamentado, para o restabelecimento das divisas ou legendas nas bandeiras ou estandartes regimentais, indicando quais as unidades a contemplar e a legenda respectiva que lhes deva competir,
no qual demonstrnram o maior zêlo, proficiência e elevada com potência profissional: manda o Governo da República Portuguesa, pelo 'Ministro da Guerra, louvar os
mesmos oficiais, dando-lhes assim um público testemunho
do aprêço cm que teve êsse trabalho, que revela profundos conhecimentos históricos:
Generais: António José Garcia Guerreiro e, na situação
de reserva, Vitoriano José César e Luis António César
de Oliveira.
Coronel do corpo do estado maior António MilriO de
Figueiredo Campos.
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Capitão capelão do extinto corpo do capelães militares
Ernesto Augusto Pereira de Sales.
Louvado o capitão do quadro auxiliar dos serviços de
engenharia
Joaquim Gonçalves pela muita dedicação
com que tem desempenhado muitos O difíceis serviços
durante a sua já longa carreira militar, revelando sempreelevadas qualidades de carácter e de competência.

linillério da Guerra- t. a Diretç~o Geral- t· Beparliçlo
, Louvado o coronel de infantaria, na situação de reserva, Bemvindo do Carmo Leal Guimarães pelo zêlo,
dedicação, lealdade e inteligência com quo, durante cêrca
de quinze anos, exerceu as funções de promotor de justiça junto do Conselho Superior de Promoções e mais
tarde as mesmas funções junto do Conselho de Recursos,
dedicando ao estudo dos inúmeros processos, sobro que
teve de pronunciar- se, o maior interêsso, coadjuvando
os oficiais generais, junto de quem serviu, com à maior'
lealdade o tornando-se assim um prestimoso o dedicado
funcionário, consumindo toda a sua actividade no serviço do Estado e no exercício destas importantes o extraordinárias comissões de serviço.
Tendo-se reconhecido não haver sido publicado em,
devido tempo o louvor para que foi proposto o capitão
de artilharia João Baptista de Antas do Barros por
serviços prestados om França como alferes em serviço
na 2. a bataría do 3.0 grupo do batarias de artilharia do
Corpo Expedicionário Português: manda o Govêrno da
República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar
o referido oficial, porque no dia 14 de Agosto de 1917,
quando a sua bataria estava sendo bombardeada pelo
inimigo, fez o remuniciamonto da divisão debaixo de
um grande bombardeamento, correndo o risco de morrer
no paiol, lugar para onde o inimigo nessa ocasião estava
dirigindo os seus fogos, e, tendo em seguida recebido
ordem para. ir substituir um seu camarada no comando
do uma secção, sem fi menor hesitação o debaixo de
fogo para ali se dirigiu, dlfldo assim um nobre exemplo
de bravura e sangue frio.

2.' tién6

-ORDEM DO EX~RCITO

N.' 5

180

Louvado o comandante interino do regimento de cavalaria n. o 7, tenente-coronel Luís da Cunha Meneses,
pela forma modelar como tem exercido o comando da
sua unidade, pelo aprumo o digno porte militar com que
apresentou em parada no dia 18 de Março último o
mesmo regimento e bem assim pelo estado inexcedível
de asseio de todo o aquartelamento, forma bem cuidada
dos soltpedes e material de guerra, revelando assim mais
uma vez as suas excepcionais qualidades militares.
:AtendElndo a que os factos por que foi louvado em Ordem n." 248, do ano de 1921, da extincta 3.a divisão do
exército, o tenente de cavalaria António Marques do
Sousa Rosa são dignos do maior recompensa: manda o
Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da
Guerra, louvar o roferido tenente pelo zêlo, dedicação,
lealdade e inteligência com que desempenhou as funções
de ajudante de campo, interino, do general comandanto
da divisão, em difíceis circunstâncias, manifestando-se
oficial desembaraçado, valente e disciplinador. Este louvor substitui o 'que lhe foi conferi/lo na supracitada Ordem.

4.

o-

Por determinação do Govêrno da República:
Biaislério da Gutrra-

ta Dimçio Geral- f.& Reparllçio

Capitão do secretariado militar, da 4.11 Repartição da
La Direcção Geral dêsto Ministério, Francisco Marques
Beato.
Govérno Militar de Lisboa

Sub chefe do estado maior, o major do corpo do es·
tado maior, da La Repartição da 4." Direcção Geral do,
Ministério da Guerra, João da Conceição Tomás RodrigUf's.
Tenente do grupo independente de artilharia pesada
n." 2 Félix José Antunes.
Quadro da arma de infantaria.

Capitão do batalhão de caçadores n.? 9 João Luis de
Sousa Durão.
Tenente do batalhão de metralhadoras n. o 3 João Bolo,
pelo pedir.
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Adido ao quadro

Capitão, adido ao quadro, do batalhão de caçadores
n.? 7 Francisco Pereira do Barros.
Supranumerário

Tenente, supranumorário,
do regimento de infantaria
n.? 3 Alvaro Augusto Martins Vi conto, por motivo disciplinar.
Quadro especial a que se refere o artigo 6.° do deoreto
:a. 7:823, de 23 de Novembro de 1921
0

Tenente miliciano do quadro especial, do regimento
de infantaria n.? 18, Joaquim Ferreira da Silva.
Regimento de infantaria n.O3

Capitão de infantaria, em disponibilidade, Lueínio Gonçalves Presa.
R~gimento de tnfantaria n.· 5

Capitão, supranumerário,
do batalhão
n. o [) Fernando Augusto Rodrigues.

de caçadores

Regimento de infantaria n.· 9

Tenente do batalhão de ciclistas n." 1 Caetano Alves
Teixeira, pelo pedir.
Batalhão de caçadoree

Capitão do infantaria,
Almeida Cabaço.

n.· 15

no quadro da arma, Artur de

Batalhão de caçadores n.s 7

Capltão clfl infantaria José António Martins Júnior,
JJura os efeitos das alíneas b) e g) do n.? V' do artigo 434.° do decreto de 25 de Maio de 1911.
Batalhão de metralha.doras n.O1

Capitão do batalhão de metralhadoras
dino de Matos Tudela de Vasconcelos.
Regimento de artilharia

n.? 2 Bernar-

de oosta n.O1

Capitão do quadro auxiliar do serviço de artilharia do
comando da artilharia do Govérno Militar de Lisboa,
José :Maria Ferraz.

2." Sári.
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Grupo de d~fesa submartna de costa

Capitães : de artilharia, do quadro da arma, Eduardo
Augusto Tavares Nunes, e do :regiPlento de artilharia
de costa n." 2 Manuel Tiago Pereira Manjolínha, sendo
êste sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
3." companhia de trem automóvel
n. o 1)

Tenente do batalhão de caçadores
ust", Cçelho, pelo pedir.

Mário Bap-

Regimento de oavalaria. n.' 4

AlCeres do regimento de cavalaria n. o 8 Luis Furtado
Leote Tavares, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Direcção da Arma de Engenha.ria

Capitão do regimento de sapadores de caminhos de
ferro Frederico Maria de Magalhães Meneses Vilas Boas
Vilar.
Regimento de telegrafistas

'"

Capitães veterinários milicianos de reserva do reg~
mento de sapadores mineiros Nuno José Gago da Ca.mara e Carlos Alberto da Silva Pereira.
Grupo independente de aviação de protecção e combate

Segundo comandante, o capitão da aeronáutica, da esquadrilha n.? 1 do mesmo grupo, Jorge Metelo de Nápoles
Manuel.
2," companhia de administração militar

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
do quadro especial, da 5. a Repartição da 2. a Direcção
Geral do Ministério da Guerra, Manuel Esteves Cardoso.
Colégio Militar

Major de artilharia,
drigues Areosa Feio.

do quadro da arma, Eduardo Ro-

Montepio dos Sa.rgentos de Terra e Mar

Capitão, adido ao quadro,
n -,o 1 José Marcelino.

do batalhão

de ciclistas

5, o -liDiaténo U e.erra-Iepart~o do e,.i.ele

Declara-se que é Luis Cardoso de Meneses Martins e
não Luís Margaride o nome do cidadão a quem se refere
a portaria de 14 de Agosto de 1924, inserta na Ordem.
do Ea:ército n.? 16, 2.& série, do mesmo mês e ano.

OltDJ:ll
6.0-Mioislério

J)()

2.· Sériti

da Guerra-Là DirecçãoGeral-ti. Reparliçã,

a) Declara-se que, nos termos do artigo 151.° do regulamento de disciplina militar, ficam suspensos das funções de serviço o capitão de infantaria, no quadro da
arma, João José Dias e o tenente da mesma arma, adido
ao quadro, Eugénio Loureiro de Almeida Fontes.
b) Declara-se que o capitão de infantaria, em disponibilidade, Luís Emílio Ramires chegou à sua. altura para
en*rM no respectivo quadro.
e) Declara-se que, por portaria de 25 de Agosto de
1927, inserta no Diário do f)ovêrno n.? 201, 2.& série,
de 8 de Setembro do mesmo ano, fOI louvado o capitão
do batalhão de caçadores n.? 9 José Ribeiro Barbosa,
tendo em atenção a forma correcta e leal como desempenhou as funções de governador civil do distrito de
Braga durante o espaço de tempo decorrido de 28 de
Jsnsíro a 26 de Agollto de 1927.

d) Declara-se que o tenente de infantaria, adido na
guarda nacional republicana, Manuel Lourenço é autorizado a: usar o nome de Manuel Lourenço de Oliveira,
devendo, os seus documentos .rass~r ~ ser escrituflYdoI'! çom Q referido nome,

e) Declara-fie que silo nomeados pare freqüentar no
segundo período do actual ano escolar o curso de informação do 2.0 grau da E scola Central de Oficiais os
seguintes capitães de artilharia!
Ricardo Malhou Durão, Mário Alberto Sardínhâ Pe
reira Coelho, Afonso Cortês dos Santos. Celestino Pereira Castilho, Alberto Mário Cortês dos Santos, Gaspar
de Freitas Pacheco, Roberto de Matos, Alexandre Gomes de Lemos Correia Leal, Venceslau Valadas Lopes
Fernandes, João Alberto Barbosa Carmona, Jaime José
Martins, Augusto Luciano Alves, Augusto Maria Duarte
Uorreia e Melo, José Inácio de Oliveira, Luís Gonzaga
Bressone Leite Perry de Sousa Gomes, Paulo Emílio
da Silva, Albano Anselmo Bala da Costa Lobo, Edmundo
da Costa Padesca, Óscar da Silva Pereira DiàS, José
. Luciano da Silva Cravo, Álvaro Lourenço Pereira, Sebastião MartIns Nogueira Soares e António Alvarenga.

•
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f) Declara-se que o major de artilharia Eduardo Rodrigues
Areosa Feio, colocado no Colégio Militar pela
presente
Ordem do Exército, desempenha as funçÕes de
professor efectivo do 7.0 grupo do referido Colégio desde
25 de Fevereiro de 1924.
g) Declara-se
que foram aprovádos
dais de aptidão para o põsto imediato
findo os capitães de artilharia
José
do Amaral, João Gonçalves de Sousa
pes Correia
de Matos e João Vítor
seca.

tias provas espesm 31 da Março
Augusto Monteiro
e Costa, José LoFerreira
da Fon-

h) Declara-se
qtte o capitão de artilharia
do quadro
de comlssôés Angelo Ferreira,
que pela Ordem do Exercito n. o 16, 2. a série, de 19 do Novembro do ano findo,
foi colocado no gt"upo independente
de urtilhar-iapesada
n." 2, pura efeito das alíneas b) e [J) do artigo 434.0 do
dêcroto de 25 de Maio de 1911 completou em H1 de
Mar~o último as condições a que se referem as citadas
alíneas, pelo que foi mandado recolher à sua anterior situai;lW.
í) Declara-se
qne fica nula. e de nenhum efeito a colocaçâo do coi'onél de artílharia
José JoI'~e Ferreira
da
Silva 110 to~imento de artilharia ligoira n, 3, Ínserta na
Ordem io Exército ri.o 4, 2.1i série, do corrente ano,

j) Declara-se que ficou aprovado nas provas especiais
de aptidão para o põsto imediato, em 31 de Março último! o capitão do engenharia Henrique Hipácio de Brion,
k) Deelura-ãe
que são nomeados para freqüentar
no
segundo período do actual ano escolar o curso de lnformação do g,o grau du Escola Oàntral de Ofioiaiâ uI! soguintfl8 oficiais:
Capitães: dEIcavalaria Eduardo César Augusto Guerra
Quaresma
6 da aeronáutica
José Pereira Gomes Júnior
e Josl'l Pedro Pinheiro Corroia.
l) Declarn-sn
que foi nomeado ca!!ei'tlt~iro militai' dd.
guarnição militar de Visou o alferes, reformado, JOltquim
Augusto Carneiro
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m) Vencimentos que, nos termos da loei n.? 1:668, de 9
de Setembro de 1924, competem ao oficial em seguida
mencionado, transferido para a situação de reserva pela
presente Ordem do Exército:
Capitão de cavalaria Manuel Alves Ferreira, 216,$97,
lendo: 2071197pelo Ministério das Colónias, tendo servido
em Angola, e 9fi; pelo Ministério da Guerra. Fica vencendo pela. 1.- região militar.

7. 0_ lini.tério da Guerra -!.& Direeçio. Geral- 5.& Repartição
Declara-se que os decretos desta Repartição de 21 de
Janeiro último, insertos na Ordem do Exército n.? 1,
2. a série, do corrente ano, quo negavam provimento aos
recursos interpostos perante o Conselho de Recursos
pelo general Adriano A.bílio de Sá e coronéis Jaime Augusto Vieira da Rocha e Francisco Gonçalves, todos na
situação de reserva, devem ser rectificados como segue:
No recurso interposto perante o Conselho de Recurcursos pelo general, na situação de reserva, Adriano
Abílio de Sá, que recorre de um despacho dado num
seu requerimento em que pedia para que lhe fõssem concedidos os vencimentos que recebia à data do decreto
n." 13:586, o referido Conselho não se julgou com competência para decidir sôbre o assunto do mesmo recurso,
por ser contrário à lei,
No recurso interposto perante.o Conselho de Recursos pelo coronel, na situação de reserva, Jaime Augusto
Vieira da Rocha, qne recorre do um despacho dado num
seu requerimento em que podia para que lhe fõssem concedidos os vencimentos que recebia à data do decreto
n.? 13:586, o referido Conselho não se julgou com competência para decidir sõbro o assunto do mesmo recurso,
por ser contrário à lei.
No recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo coronel, na situação de reserva, Francisco Gonçalves, que recorre de um despacho dado num seu requerimento em que pedia para que lhe fõssem concedidos os vencimentos que recebia à data do decreto
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n. o 13:586, o referido Conselho n110se julgou com competência para decidir sObre o assunto do mesmo recurso,
por ser contrário à lei.
.
8.0 ·-linistério

da Guerra- ta DireeçãoGeral- 5." Repartição

Declara-se que, em conformidade com o disposto no
artigo 24.0 ao regulamento para o provimento dos lugares do magistério da Escola Militar, aprovado por decreto de 13 de Junho de 1927 (Ordem do Exército n.? 7,
.1- a série, de 1927), se faz público que por deliberação
do júri fica aberto concurso por provas públicas para o
provimento do lugar vago de professor adjunto da 15.&cadeira entre os candidatos ao provimento desta vaga já.
admitidos, findando o prazo dêste concurso em 16 de
Julho de 1928.
Os candidatos deverão apresentar na secretaria da Escola, até as quinze horas do citado dia 16 de Julho de
1928, os seus requerimentos.
Nos termos do artigo 26.0 e seus parágrafos as provas do concurso consistirão no seguinte:
Execução de trabalhos de aplicação, de duas lições orais
sõbre assuntos da 15." cadeira- Tática de cavalaria.
A prova dos trabalhos práticos será eliminatória.
Na execução desta prova os candidatos ti arão à sorte,
na própria ocasião, os pontos relativos à matéria da cadeira acima mencionada, devendo acto continuo elaborar
um relatório acêrca dês ses trabalhos, o qual lerão em
seguida perante o júri.
Findaa leitura do relatório poderão os candidatos ser
interrogados acêrca 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 sõbre pontos tirados à sorte, com antecedência de quarenta e oito
horas, 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 011
candidatos que derem esta prova nos mesmos dias.
Os pontos para as lições orais estarão patentes na secretaria da Escola aos candidatos admitidos nos vinte dias
anteriores ao que fõr designado para a primeira prova~
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Obl"tuário

1928
Abril
»
»

4-Tenente-coronel
do corpo do estado maior Joaquim
Eduardo Martins da Costa Soares.
8 -Major, reformado, João Baptista Gomes.
15-Capitão
do quadro auxiliar dos serviços de artilharia Manuel Brasão.

Rec"tlficRQão

Na Ordem do Eeército n.O4, 2.' série, do corrente ano, p. 118,
1.13, onde se lê: ,,1924», deve ler-se: «1927".

Abílio Augusto Valdês de Passos e Sousa.
Está conforme.

o Ajudante

General,

)

MINiSTt:RIO

DA GUERRA

17 DE MAIO DE 1928

ORDEM

DO EXÊRCITO
(2.a

Publica-se

ao exército

1.° -

Série)

o seguinte:

Decretos

Ilioiilério da Guerra - t,a Direcção Geral- 2.a Repartição
Ao Govôrno da República Portuguesa foi presente o
processo de recurso n.? 1:831, respeitante ao alferes de
infantaria João Alexandre Caeiro Carrasco, que recorre
contra as promoções ao pôsto de tenente dos alferes Plácido António da Cunba Abreu, José Bentes Pimenta e
Jorge de Figueiredo, da arma de aeronáutica, os quais,
sendo alferes de 1 de Novembro de 1925, são mais modernos qlW o recorrente, que é alferes de 1 de Novembro de 1924, pedindo a sua promoção a tonente ou que
sejam despromovidos os referidos alferes.
VIsto e ponderado o que consta do processo EJ ouvido
o Ministério Público:
Oonsiderando que, do facto, pela Ordem do Exército
n." 14, 2.'" série, de 30 de Setembro de.1927, foram
promovidos a tenentes os alferes de infantaria, adidos,
nos termos do § 2.° do artigo 4.° do decreto n ," 12:162,
de 21 de Agosto de 1926, acima referidos, com dois
anos apenas de permanência no pósto de alferes. sem
que assim fóssem ao abrigo de qualquer lei, a não ser
pela errada interpretação que a Direcção da Arma de
Aeronáutica deu ao artigo 3.° do decreto n.? 11:297, de
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30 de Novembro de 1925 (Ordem do Exército n," 14,
La série, p. 921), que é do seguinte teor: «Os oficiais
que a partir da data da publicação dêste decreto obtiverem a carta de qualquer dos cursos de aeronáutica
militar ingressarão no quadro da arma de aeronáutica
no posto de tenente, sendo condições de prefei ência a
antiguidade no respectivo curso e a nota de mérito
obtida» ;
Considerando que a interpretação dêste artigo deve
ser idêntica à que tem sido dada ao artigo 6.0 da lei
n.? 798, publicada na Ordem do Exército n.? 10, V~ série, de 1917, que respeita ao corpo do estado maior e
diz o seguinto : «O quadro do corpo do estado maior é
constituído pelos oficiais que pertenciam ao extinto corpo
do estado maior e completado por oficiais das diferentes
armas, com o curso do estado maior, que naquele quadro terão ingresso no pósto de major ou do tenente, coronel», que não têm obrigado à promoção a major ou a
tenente-coronel dos oficiais das diferentes armas que tiraram o curso do estado maior para ingressarem no
quadro do corpo do estado maior, aguardando estes a
sua promoção a major ou a tenente coronel nas suas
respectivas armas para então darem ingresso no referido quadro;
Considerando que assim deveriam os alferes de infantaria referidos, que tiraram qualquer curso de aeronáutica militar, aguardar a sua promoção a tenente na respectiva arma para então darem ingresso no quadro da
arma de aeronáutica;
Considerando que para efeitos de promoção e de
antiguidade também não foi atendido o disposto no decreto n.? 12:162, artigo 8.°, modificado pelo decreto
n.? 14:108, de 15 de Agosto de 1927, publicado na Ordem do Exército n." 8, La série, em virtude do qual a
antiguidade de tenente dos referidos alferes deve ser
contada desde 1 de Dezembro de 1929 e não de 11 de
Agosto de 1927, como consta da Ordem do Exérdto
n.? 14, de 30 de Novembro do referido ano;
Considerando que o recorrente não pode ser promovido ao pósto de tenente como pede, por não satisfazer
à condição do artigo 8.0 do decreto n. o 12:162, de 21 de
Agosto de 1926 (Ordem do Exército n. o 10, La série,
p. 572), modificado pelo artigo 1.0 do decreto n," 14:108,
de 15 de Agosto de 1927 (Or'dem do Exército n.? 8~
La série, pp. 1061 a 1063);

ORDEAI 'DO EXltRCITO N.· u

2." Série

201

Considerando
também
que os recorridos não podem
ser despromovidos,
como pode o recorrente,
porque nenhum oficial pode ser privado da !'UI1. patente senão por
sentença em Conselho de Guerra (lei de 15 de Abril de
1833, ainda não revogada, publicada na Ordem do Eteército n.? 27, de 27 de Maio de 1837, regra 12.a, de 13 do
mesmo mês e ano):
Hei por bem, conformando-me
com o parpcer do Cooselho de Recursos e sob proposta do Ministro da Guerra,
decretar que o recurso interposto pelo alferes João Alexandre Caeiro Carrasco tem fundamento Iegal: porém:
a) O recorrente
não podo ser promovido 110 põsto de
tenente por à sua promocão se opor a doutrina do artigo 8.° do decreto n.? 12:162, de 21 de Agosto de 1926,
modificado pelo decreto n.? 14:108, de 15 de Agosto de
H127;,
b) E os recorridos
não podem ser dospromovidos
pora isso se opor a citada lei de 15 de Abril de 1835; no
emtanto devem ser considerados
alferes, para todos os
efeitos,
conservando,
porém,
a patente de tenente até
quo õste põsto 111('s pertença pela aplicação do disposto
no supracitado
artigo 8_° do decreto n.? 12:162, modiflcado pelo docnto n." 14:108.
O Ministro da Guerra o faca publicar e cumprir. Paços do Govêrno da República, 17 de Abril de 1928.A~TÓNIO

ÓSCAR

DE FRAGOSO

CARMONA-Abílio

Augusto

Valdês de Passos e Sousa.

Ministério da 6uerra-i.&

Direcção Geral-

1.& Reparllção

Usando da faculdade que me confere o n.02.0 do artigo 2.° do decreto n,? 12:740, de 26 de Novembro de
Hl:26. por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
n.? 5:;\31, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Gll(\rra, hei por bem decretar
que, nos termos da lei n." 1:817, de 12 de Agosto de 1925, e deen-to n. o 13:872, de 1 de Julho de 1927, .so pague o
subsídio mensal do 6{$ a D. Ana Rita da Soleclado Pontes, viúva do alferes reformado António Correia Pontes.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar.
Pacos do Governo
da República,
em 12 de>
Maio de 1028. - AN'l'Ó~IO ÓSCAR DE FRA GOBO CARMO~A

-Júlio

Ernesto de Morais Sarmento.
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Por decretos de 21 de Abrll nndo:
lIiuislério da Guerra - f _a Direcção Geral- 2. a Repartição

Negado provimento
aos recursos interpostos
perante
o Conselho de Recursos pelo coronel de infantaria
José
Cândido
de Assis e Almeida Matos e pelo major do
corpo do estado maior César Augusto
Mano, por não
terem fundamento legal.
Rejeitados
os recursos interpostos
perante o Conselho
de Recursos pelos alferes de infantaria Francisco de Magalhães Abreu Marques
e Oliveira,
Manuel de Jesus,
Alfredo Pelicano
de Brito e Abreu e António Augusto
Machado e de cavalaria Carlos Alberto Gonçalves Macieira, Fernando
Infante da Câmara Almeida e Sousa,
Carlos Rodolfo Gavazzi e Adelino de Figueiredo,
por
terem sido interpostos
contra os preceitos legais.
Rejeitado
o recurso interposto
perante o Conselho de
Recursos
pelo primeiro
sargento
de infantaria
Gaspar
José Rodrigues, por ser manifestamente
ilegal.
Rejeitados os recursos interpostos
perante o Conselho
de Rocursos pelo major de engenharia Ventura Malheiro
Reimão e pelo tenente do regimento de infantaria
n." 8
Américo Adelino dos Santos Doutel, por terem sido interpostos fora do prazo legal.
Adidos

Capitães de engenharia
Mário J 0\'\6 Ferreira Mendes e
Eugénio
Sanches da Gama, por terem sido requisitados
para desempenharem
comissões de serviço dependentes
do Ministério das Colónias, respectivamente,
nas proviucias de Moçambique
e Angola, nos termos do decreto
n." 13:309, de 23 de Março do ano findo.
Adido ao quadro

Tenente de infantaria,
adido ao quadro, José Pereira
Rebelo,
por ter ficado nula, por decreto de 20 de Dezembro do ano findo, a parte do decreto de 14 de Julho
do mesmo ano, que o separou do serviço do exército.
Disponibilidade

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
Manuel Joaquim de Freitas, por ter ficado nula por de-
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creto de 24 de Março último, a parte do decreto de 14
de Julho do ano findo, que o separou do serviço do
exército.
Reforma.

Tenente-coronel, na situação de reserva, Joaquim José
Ferreira de Aguiar, por ter atingido o limite de idade
nos termos do n. ° 2.° do artigo 3.° do decreto de 25 de
Maio de 1911.
liDistéri.

4& Glerrl-

LA Diretçã. teral-

'"

&

lepartiçio

Condecorado com li. medalha militar de cobre da classe
bons serviços, com palma, por se achar ao abrigo
alínea b) do § 3.° do artigo 8.° e n.? 3.° do artigo 13.'
regulamento para a concessão da medalha militar,
28 de Setembro de 1917, alterado pelos decretos
I
6:093, de 11 de Setembro de 1919, e 12:081, de 9
D.O
de Agosto de 1926, o primeiro sargento n." 99-E, do
regimento de artilharia ligeira n." 3, Joaquim Antunes
Guerra.
de
da
do
de

3. ° - Por decretos de 28 de Abril findo:
Itinis:ério da Guerra - f. a Direcção Geral

Ajudante general, o general Miguel Baptista da Silva
Cruz, ficando exonerado de vogal do Conselho de Recursos.
linislério da Gnerra -I. & Direcção Geral- 2.· Uepartiçlo

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 de 1 de Abril do corrente ano, aos oficiais de
infantaria em seguida mencionados, por terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial necessário
para o primeiro aumento de 10 por cento sobre o sOldo:
'I'enentes-coronéis : J osé Frederico Guilherme de Almeida Arez, na La Direcção Geral do Ministério da
Guerra; Henrique de Melo, na Direcção da arma de infantaria; Francisco Rosa Ventura e Mário Constantino
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Oom do Vale, no quadro da arma j Caetano Eduardo
Freire
de Andrade,
no regimento
do infantaria n. o 1;
Luis Torcato de Freitas Garcia, no rf'gimer:to de infantaria n." 5 j José '1Llria Vale do Andrade, no batalhão
de caçadores n. ° 7; Francisco Feio Vale, no distri to de
rocrutamonto
e reserva
n.? 8; Joaquim Leitão, no distrito do recrutamento
o reserva
n." 18; António Germano Guedes Ribeiro do Carvalho, comandante
da Escola de Oficiais Milicianos; Fernando
Simas Xavier de
Basto, no Instituto Profissional
dos Pupilos do I<~xército,
e J oão Rodrigues Baptista, na guarda nacional republicana.
Majores:
Miguel Francisco
da Conceição Santos e
Pedro de Andrade Prssarru e Gouveia, na Direcção da
arma do infantaria j Carlos de Noronha, Júlio Mário da
Cunha Viana, Juimo Rodolfo Novais e SIlva, António
Alberto
Quintão ~loirel!'s, Herculano
Jorge F'erreiru e
Cós-u' Atnadeu
da Costa Cabral, no quadro da arma;
Augusto
César Brochado Brandão, no regimento de infantaria
n.? !) j João António LOp(16 Saldanha, no regimonto de infantaria
n.? 10 j Luís de Sousa Ribeiro, no
regimento
dr- infantaria n. ° 22; Viriato da Fonseca Rodrigues,
no Instituto
Profissional
dos Pupilos do Exórcito; João Cor-lho 'I'eixoira, no 1.0 Tribunal l\filitar Territorial (le Lisboa j ~lanul'l António do Carvalho,
António Coelho Correia
da Cruz, na Direcção dos Serviços
Gráficos
do Exército, e Francisco de Paula o Silva Ramos, na guarda nacional republicana.
Concedidas
as vantagens
do qUA trata o § único do
artigo G." do decreto n.? 5:570, de 10 do Maio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, do 28 de Agosto do 1920,
a contar rospcctivamonto
do 6 de J anoiro do corrente
ano o do 1 do Dezembro de 1927, aos capitães de cngenharia Vergllio César Antunes
do Lemos o Herculano
Amorim Ferreira,
por terem completado O tempo de serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumonto de 10 por cento sobre o sõldo.
Concedidas
as vantagens
do que trata o § único do
ar.igo G.o do decreto u.? 5:570, de 10 do Maio de 1919,
modificado pela lei n,o 1:039, de 28 de Agosto de 19:30,
a coutar das datas que lhes vão indicadas, aos seguintes
oficiais do serviço do administração
militar; por t..rem
completado
O tempo de serviço efectivo como oficial ne-
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do 10 por cento sõbre

o sôldo:
Capitão
Carlos Augusto
de Figueiredo
Ribeiro,
da
guarda
nacional
republicana,
desde 1 de Novembro
de 19:!5.
Tenentes:
Henrique J osé Lopes, da 1.:l companhia de
administração
militar, desde 1 do Dezembro
de Hl26,
António do Oliveira Mateus. do regimento de infantaria
D.O 2, desde 30 de Junho do ano findo, Alvaro do Oli"eira, do grupo df' artilharia a cavalo n.? 2, desde 30 de
Junho do ano findo. e miliciano Raúl Pena e Silva, da
Direcção do serviço de administração militar, desde 8 do

corrente mês.
Concedidas
I1S vantagens
de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n." [):57Ú, de 10 do Maio de 1919,
modificado pola lei n.? 1:0;39, de 28 c]f' Agosto do 1920,
a contar do 30 de Junho do auo findo, ao tenente do
serviço de administração
militar, da dolegnção da 5.n Repartição da 2. a Dirocção Geral do Ministério da Guerra,
na 1.11 rogi to militar, José Mari« de Sampaio Mariz, por
ter completado
o tempo do serviço efectivo como oficial
necessário
para o primeiro aumento de 10 por cento
sôbro o sõldo, ficando por esta forma rectificado o de
creto de 5 de Novembro do ano findo, que lho concedeu
as referidas vantagens.
Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, do 28 de Agosto de Hl20,
a partir de 1 do corrente mês. ao capitão do secretariado militar Daniel Gomes da Cruz, por ter completado
o tempo de serviço efectivo como oficial- necessário para
o primeiro aumento de 10 por cento sôbre o sõldo.
Nomeados definitivamente
professores
efectivos do 7.0
e 8. o grupos do Colégio Militar, respectivamente,
o major
de artilharia
Eduardo Rodrigues Aroosa Foio e o capitão da 'mesma arma Angelo Ferreira. nos termos do § 2. o
do artigo 91).° do regulamento
literário do mesmo Colégio.
Dado provimento
ao recurso interposto perante o CODselho de Recursos pelo tenente do infantaria Mauuol José
do Livramonto Viegas, por ter fundamento legal.
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Negado provimento aos recursos interpostos perante o
Conselho de Recursos pelos capitães de infantaria João
Augusto do Rêgo Bayam e Rodrigo Faustino e pelo alferes do quadro auxiliar dos serviços de engenharia Manuel Maria Marques Cavaleiro, por não terem fundamento
leg~l.
Abatido ao efectivo do exército o major do serviço de
administração militar, da 5. n inspecção do mesmo serviço,
José Cardoso da Silva, por ter completado, em 16 do
corrente mês, o tempo de ausência necessário para constituir deserção.
Separado do serviço do exército o tenente de infantaria, adido ao quadro, Ernesto Júlio da Graça Gonçalves,
nos termos do artigo 158.0 do regulamento de disciplina
militar.
Corpo do estado maior

Coronel, o tenente-coronel Abílio Augusto Valdês de
Passos e Sousa, nos termos do artigo 28.0 do decreto
de 25 de Maio de 1911, modificado pela lei n," 798, de
31 de Agosto de 1917, contando a antiguidade, para todos os efeitos, desde 22 de Janeiro de 1927.
Quadro da arma de artilharia

Majores, os capitães do regimento de artilharia de
costa n.? 1 João Gonçalves de Sousa e Costa e do grupo
de defesa submarina de costa José A.ugusto Monteiro do
Amaral, contando a antiguidade, para todos os efeitos,
desde 3 de Setembro de 1Y27.
Capitão, o tenente no mesmo quadro Manuel Francisco Goulart de Medeiros, contando a antiguidade, para
todos os efeitos, desde 14 do corrente mês.
Grupo míxto independente de artilharia montada n.· 24

Tenente-coronel, o major Fernando Falcão Pacheco
Mena, contando a antiguidade, para todos os efeitos,
desde 14 do corrente mês.
Arsenal do Exército

Tenente-coronel, o major do quadro de comissões Fernando Pimentel da Mota Marques, contando a antiguidade, para todos os efeitos, desde 14 do corrente mês.
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Adidos

Capitães, os tenentes de artilharia Henrique José Xavier Martins de Figueiredo e Manuel de Castro, ambos
de licença ilimitada, contando a antiguidade, para todos
os efeitos, desde 14 do corrente mês.
Tenente de infantaria, no quadro da arma, Armando
Eduardo Pinto Correia, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério das Colónias na colónia de Timor, nos termos
do artigo 2.° do decreto n.? 13:309, de 23 de Março
de 1927.
Adidos

8.0

quadro

Capitão, o tenente de infantaria, adido ao quadro, Manuel José do Livramento Vieg-as., contando a antiguidade
desde 30 de Setembro de 1926.
Capitão de infantaria, adido, Alberto de Abreu e 08
tenentes de infantaria, adidos, Carlos Alberto Cardoso
do Amaral e Arlindo Roque, que de regresso do Ministério das Colónias se apresentaram, respectivamente,
em 16, 12 e 19 do corrente mês.
Supranumeràrlo

Tenente do serviço do administrução militar, na inactividade, Hipólito Dâmaso das Neves, por ter sido julgado pronto para todo o serviço pela j unta hospitalar de
inspecção.
Disponibilidade

Tenente do serviço do administração militar, na inactividade, Felisberto Augusto Centeno, por ter sido julgado pronto para todo o serviço pela junta hospitalar de
inspecção.
Reserva.

Coronel de infantaria, em inactividade, António Pereira Sande, por ter sido julgado incapaz do serviço
activo pela junta hospitalar ele inspecção.
Tenente-coronel veterinário, chefe da 1.. Repartição
da Direcção do serviço veterinário, Aniceto Rodrigues
da Costa, por ter atingido o limite de idade.
linislérie da Guerra - a.a Direcçio Gml- 5.· Reparliçio

Provido provísõriamente no cargo de professor da
8.· cadeira da Escola Militar O capitão de infantaria
Jorge Henrique Nunes da Silva.
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Providos provisõr iamonte nos cargos de professores
adjuntos da Escola Militar, o nas oadoiras que a seguir
lhes vão df'signadas, os seguintes oficiais:
Grupo das 6. a e 7. a cadeiras - Ca pitão de artilharia
Edmundo da Costa Padosca.
12." cadeira-Major
do corpo do estado maior AI·
berto Xavier da França Dória.
Grupo das 13.11 o 18. a cadeiras - Major de engenharia Hermínio José de Sousa Serrano.
Grupo das 20.11 e 21.11 cadoiras-Capitão
de artilharia Venceslau Valadas Lopes Fernandes.

4. °- Por decretos de 5 do corrente mês:
linistérlo da Guerra - i. a llimção GCr'cll- f

a

R~partiçãQ

Concedidas as vantagens de quo trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, do 10 de Maio de 1919,
modificado pela loi n.? 1:039, de 28 de Agosto de 19:30,
a partir elo 1 de Novembro de 19:H, ao capitão do secretariado militar, secretário do :3.0 Tribunal 'Militar
Territorial de Lisbou, António) Gonçalves dos Santos,
por ter completado o tempo do serviço efectivo como
oficial uecessáric pam o primeiro aumento de 10 por
conto sõbre o soldo.
Ministério da Guerra-I:"

Direcç.lo Geral-2.a

Repartição

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:OJ9, do 28 do Agosto de 1\120,
aos seguintes oficiais de cavalaria por terem completado
o tempo de serviço efectivo como oficial necessário para
o primeiro aumento de 10 por cento sobro o sóldo:
'I'enonto-cor oncl Carlos dos Santos Natividade, no ln tituto Profissional dos Pupilos do Exército, desde 1 de
Abril do corrente ano, e major Primo do Sá Pinto de
Abreu Soto Maior, no regimento de cavalaria n.? 9, desde
1 de Julho de 1927.
Separado do serviço do exército nos termos do regulamento de disciplina militar o capitão farmacêutico miliciano do quadro especial Domingos Correia Arouca
Júnior, por estar compreendido nas alíneas a) do D.O 1.0
e a) e c) do n,o 2. o do artigo 149.° do mesmo regulamento.
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Conselho de Recursos
Vogal, o general, adido 'ao quadro do generalato,
Roberto da Ounha Baptista,
ficaudo exonerado
de igual
cargo no Oonselho Superior de Promoções.

Comandante,
Felisberto
Alves

O

3," região militar
general, adido ao quadro do generalato,
Pedrosa.

Depósito de remonta e ga.ranhões
Tenente
de cavalaria
Acácio José Rodrigues
Laje,
que de regresso do Ministério das Colónias se apresentou
em 30 de Abril findo, para preenchimento
de vacatura
no respectivo
quadro.
Adido
General
António
Óscar do Fragoso
Carmona,
nos
termos do artigo 1." do decreto u, o 15:422, de 26 de
Abril do corrente ano.
Reserva
General J086 Pedro de Lemos, por ter atingido o limite do idade, nos termos do n." 2.0 do § 2.° do artigo 60.0 do decreto n.? 12:017, de 2 do Agosto de 1926.

MiDí~tério da Guara -

a.a Dir ..cçãe

G(ral- 8,a Repartição

Extinto
o recurso interposto
perante o Conselho de
Recursos pelo tenente-coronel
do corpo do estado maior
Joaquim Eduardo Martins da Costa Soares, por o mesmo
oficial ter falecido.

5. o -

Por decretos de 12 do corrente nês:
lIiUlsli.rio da Guerra - t

&

Dlrtcçá.o Gt>raJ- 2. a Reputiçl.

Concedidas
as vantagens
do quo trata O § único do
artigo 6.0 do decreto n,o ó:ó70, do 10 do Maio de 1919,
modificado pela loi n. 9 1:030, do 28 do Agosto do 1920,
a contar das datas que lhes vão indicadas I aos oficiais de
infantaria cm seguida mencionados:
Coronéis:
Jacinto Augusto Xavier do Magalhãoa, no
quadro
da arma, desde 1 do Novembro ; José Maria da
Gama Lobo, no regimento do infantaria n. o 19, desde
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24 de Dezembro; José Cesário da Silva, no distrito de
recrutamento e reserva n. o 3, desde 31 de Dezembro de
1927, o Celestino Júlio Garcia Gomes, no Colégio Militar, desde 1 de Abril de 1928, por terem completado o
tempo de serviço efectivo como oficial necessário para o
primeiro aumento de 10 por cento sõbre o soldo.
Major Carlos de Carvalho Dias, adido no Ministério
do Comércio e Comunicações, como capitão, desde 1 de
Novembro de 1926, e capitão Joaquim Mendes Bragança,
no quadro da arma, desde 1 de Novembro de 1927, por
terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial necessário para o segundo aumento de 10 por cento
sõbre o sôldo.
Capitães: José da Luz, no regimento de infantaria
n.? 9; Flávio Aires de Freitas Albuquerque, no regimento de infantaria n , o 13, desde 1 de Novembro de
1927, e Agostinho Lourenço da Conceição Pereira, adido
no Ministério do Interior, desde 20 de Agosto de 1926;
tenentes: Ruben Gomes, no regimento de infantaria
n. o 5, desde 30 de Junho; milicianos do quadro especial: Alberico 'I'eixeira de Almeida, desde 9 de Setembro de 1927, e Álvaro Pereira do Almeida, no regimento
de infantaria n.? 12, desde 30 de Janeiro de 1928; adidos ao quadro, adidos no Ministério das Colónias, Casimiro Marques, desde 28 de Dezembro de 1926; Cristóvão Eugénio da Silva Almeida, desde 15 de Março de
1927, e José Alves Ribeiro, desde 28 de Janeiro de 1928,
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 6.0 do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n. o 1:039, d'e 28 de Agosto de 1920,
a contar de 1 de Abril do corrente ano, aos oficiais de
infantaria em seguida mencionados,. por terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial necessário
para o primeiro aumento de 10 por cento sõbre o sõldo :
Tenente-coronel nos termos do decreto n,o 14:869,
de 11 de Janeiro do corrente ano, Francisco Marcelino
Afonso, adido nas colónias.
Majores nos termos do decreto n. o 14:869, de 11 de
Janeiro do corrente ano: Alberto lIerculano de Morais,
na 2. a Repartição da La Direcção Geral do Ministério
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da Guerra; Henrique Gomes, Fernando Nobre Madeira,
Luis Quirino Monteiro e Virgínio de Azevedo Costa, na
3. a Repartição
da La Direcção Geral do Ministério da
Guerra; Raúl Frederico Rato, na Secção de Cartografia
da 3. a Direcção Geral do Ministério -da Guerra; Jaime
Tomás da Fonseca, no regimento de infantaria n.? 7;
Jaime Basso Marques, no batalhão de caçadores n.? 1;
Luís Ernesto da Cunha Lima, na guarda nacional republicana; João Carlos Teles de Azevedo Franco e J oaquim António Marques Júnior, adidos no Ministério do
Interior.
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 28 de Agosto de 1920,
aos oficiais de artilharia em seguida mencionados:
0

,

Major, na Direcção ela arma , Sérgio Ribeiro de Sousa,
desde 1 de Dezembro do ano findo, por ter completado
o tempo de serviço efectivo desde a sua promoção a tenente necessário para o primeiro aumento de 10 por
cento sobre o soldo.
'I'encntes, do quadro auxiliar dos serviços de artilharia do regimento de artilharia ligeira n.? 2, António Lopes Farinha, desde no de J unho do ano findo, e da
4.'1 Inspecção,
Pedro Joaquim de Carvalho, desde 6 de
Maio de 1925, por terem completado o tempo de serviço
efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento
de 10 por cento sobre o sôldo, ficando nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 10 de Outubro de
H)25, que concedeu a êste último oficial idênticas vantagens.
Demitidos do serviço do exército os alferos de infantaria, miliciano, Francisco de Oliveira Barbas, nos termos do artigo 158.0 do regulamento de disci plina militar, e adido no Ministério das Colónias, Rodrigo Marim
Chaves, pelo pedir.
Separados do serviço do exército o capitão de infantaria, no qnadro da arma, João José Dias e o alferes,
adido ao quadro, do regimento de infantaria n." 12, Álvaro J orgo dos Reis Morais, nos termos do artigo 15&.0
do regulamento de disciplina militar.
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Dado provimento
ao recurso interposto perante o Conselho de Roeursos,
por ter fundamento
legal, pelo quepassa ao quadro especial dos milicianos a que se refere
o artigo 5.0 do decreto n. o 7 :823, de 23 de N ovembrode 1921, o tenente do cavalaria,
adido ao quadro da
arma, Júlio Domingos Borges Gaspar.
Rejeitado
o recurso interposto
perante o Conselho de
Recursos
pelo alferes do quadro auxiliar dos serviços
de artilharia Augusto Mendes Ribeiro, por ser manifestamente ilegal.
Rejeitado
o recurso interposto
Recursos
pelo tenente miliciano
tração militar Ilenriq ue Carlos
fundamento legal.

perante o Conselho de
do serviço de adminisde Moura, por falta de

V região mUitar

General,
comandante,
o coronel de infantaria,
dante interino, João Carlos Craveiro Lopes.
Govêrno

Militar

coman-

de Lisboa

Exonerado
do governador
o general
Luís Manuel
Agostinho Domingues,
pelo pedir.
General, governador,
o coronel comandante da 2.a brigada de cavalaria,
Domingos
Augusto Alves da Costa
Oliveira.
Quadro da arma de infantaria

Coronel, o tenente-coronel
lherme da Silva Quintanilha.
Regimento

do quadro

de oavalaria

Tenonte-coronel,
segundo
Manuel Peixoto da Silva.

da arma

Gui-

n.· 4

comandante,

o major Vítor

Adido

Capitão
caçadores
qnisitado
pendente
gola, nos
de 27 de

de infantaria,
adido ao quadro, do batalhão de
n. o 7 , José Antunes Prazeres,
por ter sido repam. desemponhar
uma comissão de serviço dedo Ministério das Colónias, na colónia de Antermos do artigo 5.0 do decreto n." 13:309,
Março de 1927.
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Adidos ao quadro

Tenente- coronel, o major do infantaria, adido ao quadro, no distrito do recrutamento e reserva n." 9, Nicolau
Lopes Perdigão, nos termos do artigo 2.0 do decreto
n.? 12:560, de 27 de Outubro de 1926, contando a antiguidade desde 11 de Março de 1922.
Tenente, o alferes do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia João Tavares de Sousa, adido ao quadro, contando a antiguidade, para todos os efeitos, desde 2 de
Fevereiro do corrente ano.
Disponibilidade

Capitão do serviço de administração militar, do quadro de comissões, Henrique Augusto Cesário, por ter
deixado de prestar serviço nas oficinas gerais de fardamento e calçado.
Supranumerário

Alferes do serviço de administração militar, adido,
António Esteves de Carvalho, por se ter apresentado de
regresso de licença ilimitada.
Reserva

Capitão do batalhão de caçadores n. o 10 Albano da.
Costa Pina, por ter sido julgado incapaz do serviço
activo pela junta hospitalar de inspecção.

linistério da Guerra - i.a Direcção Geral - P

Repartitão

Exonerado de vogal do Supremo Tribunal Militar o
general José Pedro de Lemos, nos termos do artigo 249.°
do Código de Justiça Militar.

lioistério

da Guerra -

a.a

Direcção Geral-

s.a

Rerarlição

Coronel supranumerário do corpo do estado maior,
nos termos do artigo 28.° do decreto de 25 de Maio de
Un1, modificado pela lei n. o 798, de 31 de Agosto de
1917, e decreto n." 14:108, de 15 de Agosto de 1927,
o tenente-coronel, supranumerário,
do mesmo corpo,
Joaquim Maria de Oliveira Simões, cont'ando a antiguidade desde 22 de Janeiro de 1927, e para efeito de vencimentos desde 31 de Março do corrente ano.
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Por portaria de i 7 de Abril findo:
lIiDlstério da Guerra - Bepartição do Gabinete

Louvados os oficiais abaixo mencionados, pela maneira
como desempenharam os serviços de que foram encarregados neste Ministério e onde revelaram grandes
conhecimentos práticos, método de trabalho e muita dedicação:
Coronéis: de artilharia Daniel Rodrigues de Sousa, e
do serviço de administração militar, na situação de reserva, Francisco Henrique Segurado Achemann.
Major do serviço de administração militar Acácio Nunes da Silva.
Capitães: do serviço de administração militar António
Álvaro dos Santos Pereira, Pedro dos Santos e Silva
e Secundino Domingos, e do secretariado militar Francisco Marques Beato e Francisco Grilo Fevereiro.
Tenentes: do serviço de administração militar Alberto
de Sousa Amorim Rosa, e do secretariado militar J osé
dos Reis Pinto Nogueira e Raúl Carlos Borges de Macedo.
Aspirante a oficial do secretariado militar Joaquim
Machado Portelinha.

For portaria de 21 do Abril findo:
Iii" stério da Guerra -

t. Direcção GCl'al- 3. Repartição
&

&

Promovidos a aspirantes a oficial nos termos do artigo 1.0 do decreto n.? 13:145, de 15 de Fevereiro de
19~7, o sargento ajudante do regimento de infantaria
n, o 21 António Feliciano Corroia Branco, contando a
antiguidade desde 15 do corrente, nos termos do artigo 2.0 do mesmo decreto, alterado pelo artigo LOdo
decreto n." lp:204, de 2 de Março do mosmo ano; os
primeiros sargentos: do regimento de infantaria n.? 6
Domingos António; do regimento do infantaria u. o 8 António Rodrigues e Luciano Pornaudos ; do regimento de
infantaria n. o 9 Francisco dos Santos Gabão; do regimento de infantaria n, o 10 Álvaro Aníbal Borges; do
regimento de infantaria n.? 11 Manuel Folgado; do regimento de infantaria n. o 13 António Nicolau Caldeira j do
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regimento de infantaria n." 15 Joaquim Maria Galhardo;
do regimento de infantaria n.? 19 António Loureiro da
Cruz, António Rodrigues da Graça, José Maria Ribeiro
e António Marques Tavarcs ; do regimento de infantaria
n." 20 António da Trindade, e do batalhão dr caçadores
n. o 9 Alexandre Medeiros, contando a antiguidade: o
segundo desde 31 de Outubro, o nono e décimo desde
19 de Fevereiro de 1927 ; o terceiro desde 26 de Março
e os restantes desde 8 de Fevereiro do corrente ano

Por portaria de 28 do mês findo:
linistério da 61erra - 3.' Direcção Geral- 5.& Repartição

Tornando-se necessária a adopção de compêndios que
contenham inteiramente os programas dos diferentes
cursos das escolas regimentais, a fim de haver uniformidade de ensino e maior facilidade de assimilação da
parte das prac;:ll.s que froqüentam as citadas escolas,
manda. O Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, nomear a comissão abaixo indicada
para proceder ao concurso e escolha de livros a adoptar
naquelas escolas:
Coronéis: na situação de reserva Eduardo Augusto de
Almeida e do corpo do estado maior Liberato Damião
Ribeiro Pinto.
.
Majores de artilharia Eduardo Rodrigues Areosa Feio
e de cavalaria Carlos Eugénio Álvares Pereira.
Capitão na situação de reserva Jeróuimo Cândido de
Cabral Madeira.

Por portarias de 1 do corrente mês:
lioistério da Gllerra- Repartição do Gabinete

Tondo o coronel do infantaria João Carlos Craveiro
Lopes prestado ao País. durante a sua longa carreira
militar, os mais assinalados serviços e demonstrado possuir as mais brilhantes qualidades de militar brioso, valente e ilustrado, aliadas a um grande patriotismo e amor
pela sua profissão, que lhe têm grangeado a simpatia
dos seus camaradas e a estima e consideração de todos
os seus concidadãos, qualidades estas que mais se têm
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evidenciado no exerci cio do cargo de comandante da
1.a região militar, onde tem dado as mais sobejas provas
de oficial distinto, ponderado, disciplinado e disciplinador,
procurando manter íntegro, dontro da sua região, o principio da disciplina, sem o qual não pode haver nem ordem nem trabalho, o que tem conseguido, devido às suas
sábias e acertadas medidas, procurando ainda pela sua
acção decidida e conciliadora criar e desen vol ver nas
unidades sob o seu comando o chamado «espírito do
Corpo» e estreitar os laços de boa e sã camaradagem
que, agora mais do que nunca, é mester existirem na
corporação de que é ilustre ornamento e que tanto tem
sabido honrar: manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, em homenagem aos
seus altos dotes cívicos e militares, louvar o referido
oficial, testemunhando-lho assim publicamente o muito
aprêço em que tem as suas excelentes qualidades e os
relevantes serviços que tem prestado ao seu Pais.

lIinislério da Guerra -

a.a

Direcção Geral- P Reparlição •

Nomeada uma comissão composta dos coronéis do
corpo do estado maior Luis Augusto Ferreira Martins,
Gaspar do Couto Ribeiro Vilas o António Maria do Freitas
Soares e de engenharia Raúl Augusto Esteves ; do tenento-corouel de cavalaria Luís da Cunha Meneses e dos
majores de artilharia Eduardo da Costa Ferreira, de infantaria João Augusto de Fontos Pereira de Melo e do
corpo do estado maior Luís Pinto Lelo, a fim de estudar
os diferentes diplomas orgânicos do oxército e promover
as altoruçõos que julgar convenientes no sentido de o
tornar mais eficiente, atendendo à impreterível necessídado do reduzir, tanto 'Iuauto possível, as despesas militares. O serviço desta comissão tem preferência sobre
qualquer outro.

Por portaria de 6 do corrente mê~:
Jlinislério da Guerra - Rrparlição do Gabinele

Tendo deixado de exercer o comando intorino da.
3.:1 região militar o coronel do cavalaria Domingos Augusto Alves da Costa Oliveira, e atendendo aos mereci-
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mentos que concorrem
no mesmo oficial e sobretudo o
superior critério, grande lealdade e proficiência com que
desempenhou
aquele comando:
manda o Governo
da
República
Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, louvar
o referido oficial e significar-lhe
o aprêço em que são
tidos os seus serviços, nos quais tom põsto em evidência
as suas excelentes
qualidades
de patriotismo
e de competência profissional.

Por portarias de 11 do corrente mês:
Mini,tério da Guerra -

Repartição do Gabinete

Tendo o III Congresso Nacional de Medicina, realizado
-em Lisboa, no corrente mês, pôsto em honroso destaque
o Hospital
Militar Principal,
na visita II õste feita, e
sendo justa reconhecer
que tal situação lhe foi principalmente criada pelo pessoal que actualmente
nêle presta
serviço: manda o Govêruo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Guerra, louvar todo êsse pessoal pola forma
por que contribuiu
para ilustrar
os serviços de saúde
militar,
especializando
o seu director,
coronel médico
Adriano Luís de Oliveira Possa, pela inteligência,
proficiência e incansável dedicação e zêlo COIU que exerce o
seu cargo; os directores dos serviços clínicos hospitalares:
'I'onontos-coronéis
médicos: Eugénio Pereira do Castro
Caldas,
director do serviço de fisioterapia e radíolozia ;
Mário ~Ioutinho,
director
do serviço de oftalmologia,
e
Alborto
Luís de Mendonça, director do serviço de oto-rino-laringologia;
majores médicos Alfredo Guilherme
de Vasconcolos
Dias, director do serviço de cirurgia,
tl Artur
Pacheco, director do serviço de dermatologia
e
sifiligcafia, o capitão médico miliciano J oito Bastos LOp0S.
director do serviço de urologia 0 vouorcologia, 1)('1amuita
competência
o dedicação COIU que desempenham
os serviços de que estão incumbidos ; o o pessoal auxilinr :
Capitães:
miliciano do serviço de administração
militar, Henrique
da Câmara Cruz Sobral,
tesoureiro do
conselho administrativo,
o do quadro auxiliar dos serviços de saúdo, Alberto José Luis, chefe da secretaria.
Primeiro sargento n.? 15-E <la 3_a companhia de saúde,
.ManuL'l Jos6 Correia, onfermciro-rnor.
Segundos
snrgontos : n. o 38-E da. 3. a companhia. de

21B

ORDEM DO EXlRCITO

N.· 6

2.' Série

saúde, Silvério Rodrigues Xavier, enfermeiro de cirurgia; n." 50-E da 3." companhia de saúde, Firmino Luis,
preparador do laboratório de análises; n. ° 55-E da 3. a
companhia de saúde, Manuel Reis, enfermeiro de oftalmologia; n.? 56-E da 3.a companhia de saúde, Custódio.
Rodrigues, enfermeiro de oficiais e sargentos; n.? 57-E
da 3. a companhia de saúde, Evaristo dos Santos, enfermeiro de oto-rino-laringologia.
Primeiros cabos: u.? l11-E da 3.a companhia de
saúde, Manuel Pinto de Sousa, enfermeiro de dermatologia e sifiligrafia; n." S9-E da 3.a companhia de saúde,
Domingos Paulo, enfermeiro de medicina; n.? 96-E da
3." companhia de saúde, Dimas Baptista, no serviço da
arrecadação, pela forma exemplar com que cumprem os
seus deveres.

Por portaria de 12 do corrente mês:
lIillistério da Guerra - Repartição do Gabinete

Tendo o cidadão, belga Renó Behot demonstrado por
várias veZ0S ser um grande amigo de Portugal, como
ainda recentemente o patenteou nu organização de uma
matinée no cinema Odeon dedicada às tropas da guarnição militar de Lisboa e sendo pouco tempo depois \.I
promotor de uma outra matinée no mesmo cinema, cujo
produto reverteu em favor das viúvas e órfãos dos militares portugueses mortos na Grande Guerra;
Considerando que actos desta natureza merecem da
parte dos poderes constituídos um justo galardão que
mostre a quem os pratica o SBU reconhecimento por tam
alevantados e nobres gestos de altruísmo, manda o
Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da
Guerra, louvar o referido cidadão, dando-lho assim
um público testemunho do alto aprêço em que tem
as suas excelentes qualidades.

7. °- Por determinação do Govêrno da República:
Mimstério da Guerra - i.a Direcção Geral-

a.a Rfpartiçlo

Capitão de infantaria, supranumerário,
gusto Rodrigues, pelo pedir.

Fernando

Au-
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5.10. Repartiçi.

Capitães do serviço de administração militar, da delegação da mesma repartição na 2.:L região militar, Álvaro
Manuel Humberto Roiz Cepeda, pelo pedir, e na situação de disponibilidade, Ilenrique Augusto Cesário.
\
Tenente do mesmo serviço, em disponibilidade, Felisberto Augusto Centeno.
Delegação na 2." região militar

Tenente do mesmo serviço, da 2.a companhia de administração militar, Frutuoso Veiga da Silva Gomes.

lini&lérlO da "Guerra - 3,& Direcção Geral

Primeiro sub-chefe do estado maior do exército, o coronel supranumerário do corpo do estado maior, sub-director dos serviços do exército, Aníbal Augusto Ramos
de Miranda.
6.· Repartição

Chefe, o coronel supranumerário do corpo do estado
maior, da mesma Repartição, Liberato Damião Ribeiro
Pinto.
6." Repartição

Capitão de artilharia com o
quartel general da 1.& região
para os efeitos do artigo 19.0
de 1911, modificado pela lei
de 1917, pelo pedir.

curso do estado maior, do
militar, J oviano Lopes,
do decreto de 25 de Maio
n. o 798, de 31 de Agosto

lioistério da Guerra - 4. a Direcção Geral

Sub-director dos serviços do exército, o coronel, supranumerário,
do corpo do estado maior, chefe da 5.&
Repartição da 3. a Direcção Geral do Ministério da Guerra, João de Almeida.
3.' regUlo militar

Exonerado de comandante interino o coronel de cavalaria Domingos Augusto Alves da Costa Oliveira.
I
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Govérno Milita.r de Lisbos

Chefe do estado maior, o coronel do corpo do estado
maior da 2.- Repartição da B.a Direcção Geral do Ministério da Guerra, Ernesto da França Mendes Machado.
Ajudantes de campo do governador, os tenentes de
cavalaria Hélder Eduardo de Sonsa Martins e Carlos
Afonso de Azevedo Cruz Chaby, ficando êste exonerado
de ajudante de campo do comandante interino da 3.a região militar.
Comando de artilharia

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
do regimento de artilharia de costa n.? 1 Aristides Lopes
Vieira.
Comando de engenharia

Major de engenharia,
Malheiro Reimão.

do quadro da arma, Ventura

Comando Militar de Elvas

Governador,
o coronel do corpo do estado
Abílio Augusto Valdês de Passos e Sousa.

maior

Delegação especial do Govérno da República nos AçOres
Ajudante de campo e adjunto da secção militar, te-

nente do regimento de infantaria n." 4 Manuel do Nascimento Vieira.
Oficial às ordens e adjunto da secção civil, tenente
do regimento de infantaria n." 4, supranumerário, José
Tavares Neto Vaz do Rêgo.
Estado maior do exército

Ajudante do campo do general chefe do estado maior
do exército, o capitão de engenharia Francisco Eduardo
Baptista.
Quadro da. armãde infantaria

Maior nos termos do decreto n.? 14:869, de 11 de Janeiro do corrente ano, do regimento de infantaria n. ° 22,
Luis do Sousa Ribeiro.
Capitães de infantaria:
do regimento de infantaria
n." 3, Manuel Gomes la Gaspar Cerqueíra ; do regimento
de infantaria n,o 10, Sal vador N unos Teixeira; do regimento de infantaria n. ° 12, Aníbal Gonçal vos Paúl, pelo
pedir; do regimento de infantaria n." 14, Armando Augusto da Costa; do regimento de infantaria n, ° 16. Caetano Manuel Cordeiro Rosudo; do regimento de infantaria n." 19, António Ernesto de Almeida; do regi
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mento de infantaria n.? 20, Manuel Augusto de Melo
Cabral; do batalhão de caçadores n, o 3, Angelo David
da Costa; do batalhão de caçadores n." 6, Jaime Duarte
da Fonseca Fabião.
Tenentes de infantaria: do regimento de infantaria
n.? 3, Alberto Adeodato Rodrigo e Rodolfo Martins
Viana; do regimento de infantaria n.? 5, Pedro Joaquim
da Cunha e Meneses Pinto Cardoso; do regimento
de infantaria n. o 6, Eurico da Silva Ataíde Malafaia ;
do rogimento de infantaria n. o 7, José Soares Jacinto
Pereira;
do regimento de infantaria n.? 8, Carlos
Cruz e António Maria da Costa; do regimento de infantaria n,° 9, Joaquim dos Prazeres Pereira; do regimento de infantaria n. o 10, António Eduardo de Oliveira
Faria; do regimento de infantaria n. o 11, Afonso Martins
Correia Gonçalves; do regimento de infantaria n. ° 12,
António Neves; do regimento de infantaria n." 13, Manuel Faria; do regimento de infantaria n. o 14, Vergílio
Dias Rebêlo ; do regimento de infantaria n.? 15, João
de Albuquerque Veloso; do regimento de infantaria
n.? 16, Manuel Mariano Ribeiro Júnior; do regimento
de infantaria n." 17, José Augusto Araújo j do regimento
de infantaria n. o 19, António Alves de Pinho Freitas e
Henriques Domingues Peres; do regimento do infantaria
D.o 20, Alberto Teixeira António Mendes Machado; do
regimento de infantaria n, o 21, J oão Mário Prazeres Milheiro; do regimento de infantaria n.? 22, António Augusto Póvoas, Numa Pompeu Pereira da Silva o José
Baptista Barreiros; do batalhão de caçadores n. o 2, Ilídio
Jo110 Cabral Félix Campoão ; do batalhão de caçadores
n. o 4, Filipe do Nascimento Barros; do batalhão de caçadores n. o 8, Eduardo António Garção ; do batalhão de
metralhadoras n.? 1, António Rodrigues de Mo~ra, e do
batalhão de metralhadoras
n. o 3, Fernando Bianchi
Moreira da Câmara.
Adidos ao quadro

Tenentes: do regimento do infantaria n.? 8, José António de Matos Júnior; do regimento de infantaria n.? 19,
Zeferino da Cunha Coelho Barbosa Vaz do Castro; do
regimento de infantaria n.? 22, José 1\f~c0do Júnior, AIfrodo de Almeida. Barros da Silva Ramos, António Afonso
Pereira e César do Seabra Rangel; do batalhão de caçadores n. o 1, Abel Cotrim ?II aia e do batalhão do caçadores
n.? 10, João dos Santos Aboim.
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Supranumerário a

Uapitães do regimento de infantaria n.? 5 Fernando
Augusto Rodrigues e do regimento de infantaria n,° 7
Joaquim da Costa Ferreira.
Tenente do regimento de infantaria n. ° 21 João Damasceno da Silva Couto.
Quadro especial a que se refere o artigo 15.°do decreto
n.O7:823, de 23 de Novembro de 1921

Tenentes de infantaria milicianos: do quadro especial,
António Balha e Melo; do batalhão de caçadores n .? 3,
Duarte Osório Fernandes;
do batalhão de caçadores
n." 6, Joaquim Diogo Correia; do batalhão de caçadores
n." 10, Eduardo Cerqueira Moreirinhas e do batalhão de
metralhadoras n. o 2, Manuel Caseiro Marques Alves.
Regimento de infantaria n.· 4

Tenente do quadro da arma Aniceto António dos Santos
Júnior, pelo pedir. ficando exonerado de ajudante de campo
do delegado especial do Govêrno da República nos Açores
e adjunto da secção militar da mesma delegação.
Regimento de infantaria n.· 9

Major, nos termos do decreto n.? 14:869, de 11 de
Janeiro do corrente ano. do regimento de infantaria
n.? 18, David José Gonçalves Magno, pelo pedir.
Tenente do batalhão de caçadores n." 10, Júlio César
da Costa Chaby, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.' 10

Alferes, supranumerário, do batalhão de ciclistas n. ° 1,
António Paula, pelo pedir.
Regimento de infanta.ria n,' 18

Capitães: de infantaria, supranumerário, Manuel Celestino da Cruz, pelo pedir, e médicos milicianos da brigada
n. o 2 de caminhos de ferro Carlos Faria Moreira Ramalhão e António Pereira Ramalho.
Regimento de infantaria n.' 20

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Vergilio de
Abreu Pessoa, pelo pedir.
Regimento de infantaria. n.· 21

Tenente,
pelo pedir.

adido ao quadro, Arnaldo José do Amaral,

2.' Série
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Batalhão de oaçadores n.s 3

Segundo comandante interino, o major de infantaria
DOS termos do decreto n." 14:869, de 11 de Janeiro do
corrente ano, Gualdino Augusto Videira.
Batalh~o de caçadores n.·

Õ

Comandante interino, o major segundo comandante,
João Angusto de Fontes Pereira de Melo.
Batalhão de oiolistas n.· 1

Tenentes de infantaria: do quadro da arma, Manuel
Ferreira Camões; adido ao quadro. Adolfo Júlio Coelho
Braga e Ricardo Fernandes Sardinha, e miliciano, do
quadro especial, Manuel António Granjo,
Distrito de reorutamento de reserva n.· 9

Chefe, o tenente-coronel,
Lopes Perdigão.

adido ao quadro,

Nicolau

Distrito de reorutamento de reserva n.· 19

Chefe interino, o major de infantaria sub-chefe, António Augusto de Morais Machado.
Sub chefe, o major de infantaria nos termos do decreto n.? 14:869, de 11 de Janeiro do corrente ano, Jaime
Rodolfo Novais e Silva.
Carreira de tiro de Almeida

Director, tenente miliciano de infantaria
especial Eduardo Cerqueira Moreirinhas.

do quadro

Garreira de tiro de Aveiro

Tenente do quadro da arma de infantaria Henrique.
Domingos Peres.
Carreira de tiro de Baroelos

Tenente do quadro da arma de infantaria
Paiva Macedo.
,

Eduardo

Carreira de tiro de Beja

Director, tenente do quadro da arma
José Augusto Araújo.

de infantaria

Carreira de tiro de Braga

Tenento
Cruz.

do quadro

da ar~a

de infantaria

Carlos
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Carreira de tiro de Bragança

Director, capitão do quadro
Salvador Nunes Teixeira.

da arma de infantaria

Carreira. de tiro de Cantanhede

Director, tenente do quadro da arma de infantaria
António Mendes Machado.
Carreira de tiro de Castelo Branco

Tenente miliciano de infantaria
Joaquim Diogo Correia.

do quadro especial

Carreira de tiro de Chaves

Director, capitão do quadro da arma de infantaria.
Angelo David da Costa,
Tenente miliciano de infantaria do quadro especial
Duarte Osório Fernandes.
Carreira de tiro da Covilhâ

Director, tenente de infantaria,
Damasceno da Silva Couto.

supranumerário,

João-

Carreira de tiro de Elvas

Tenente do quadro da arma
António Garção.

de infantaria

Eduardo-

Carreira de tiro de Esposende

Director, tenente do quadro da arma
António Maria da Costa.

de infantaria

Carreira de tiro de Évora

Director) capitão do quadro da arma de infantaria
Caetano Manuel Cordeiro Rosado.
Tenente do quadro da arma de infantaria Manuel
Mariano Ribeiro Júnior.
Carreira de tiro de Faro

Director, tenente do quadro da arma de infantaria.
Filipe do Nascimento Barros.
Carreira de tiro do Funohal

Director, tenente do quadro
Manuel de Faria.

da arma de infantaria

Carreira. de tiro da Guarda.

Director, tenente
António Neves.

do quadro

da arma de infantaria.
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Carreira de tiro de Guima.rães

Director, tenente de infantaria,
António de Matos Júnior.

adido ao quadro, José'

Carreira de tiro de Lagos

Director, tenente do quadro da arma de infantaria
JOão de Albuquerque .y oloso.
Carreira de tiro de Lamego

Director, tenente do quadro da firma de infantaria.
Joaquim dos Prazeres Pereira.
Carreira de tiro de Leiria

Director, capitão de infantaria, supranumerário, Joaquim da Costa Ferreira.
Tenente do quadro da arma de infantaria José Soarei
Jacinto Pereira.
.
Carreira de tiro de Mirandela

Director, tenente do quadro da arma
António Eduardo de Oliveira Faria.

de infantaria

Carreira de tiro de Mortágua

Director, tenente de infantaria, adido ao quadro, Zeferino da Cunha Coelho Barbosa Yaz de Castro.
Director, tenente do quadro da arma de infantaria António Argel de Melo.
Carreira de tiro de Penafiel

Director, tenente do quadro da arma de infantaria
Eurico do. Silva Ataído Malafaia.
Carreira de tiro de Penamaoor

Director, tenente do quadro da arma de infantaria
João Mário Prazeres Milheiro,
Carreira de tiro de Portalegre

Director, o capitão do batalhão de caçadores n. o 1
Paulo Monteiro Júnior.
Tenente de infantaria, adido ao quadro, Abel Cotrim
Maia.
Carreira de tiro de Quiaios

Director, tenente
Alberto Teixeira.

do quadro da arma de infantaria
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Carreira de tiro em Santarém

Exonerado de director o capitão do batalhão de ciclistas n. o 2 Raúl Tõrres Baptista, pelo pedir.
Carreira de tiro de Setúbal

Director, tenente do quadro da arma de infantaria
Afonso Martins Correia G onçal ves.
Carreira. de tiro de Tomar

Director, tenente do quadro da arma de infantaria
Ilídio João Cabral Félix Campeão.
Carreira de tiro de Tórres Vedras

Director, tenente do quadro da arma de infantaria
Pedro Joaquim da' Cunha e Meneses Pinto Cardoso.
Carreira de tiro de Trancoso

Director, tenente de infantaria,
dos Santos Aboim.

adido ao quadro, Jo110

Carreira de tiro de Valença

Director, tenente
Manuel Gomes.

do quadro

da arma de infantaria

Carreira de tiro de Valongo

Director, tenente do quadro da arma de infantaria
Fernando Bianchi Moreira da Câmara.
Carreira de tiro de Viana do Castelo

Director, capitão do quadro da arma de infantaria
Gaspar Cerqueira.
Tenente do: quadro da arma de infantaria Rodolfo
Martins Viana.
Carreira de tiro de Viseu

Tenente do quadro
Dias Rebêlo.

da arma de infantaria Vergilio

Escola Prátioa de Artilharia.

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
da Escola de oficiais milicianos, Manuel de Matos.
Regimento de artilharia ligeira n.O1

Alferes picador, do regimento de cavalaria
Francisco Jaca, pelo pedir.

D.O

2, José
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Regimento de artilharia ligeira n.s 2

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
do extinto batalhão de caçadores n. o 9-, Alípio Alfredo
Gama.
Regimento de artilharia ligeira n.s 3

Tenentes de artilharia, do quadro da arma, Aníbal
Afra Nozes e do quadro auxiliar dos serviços de artilharia Manuel Joaquim de Freitas.
Alferes do regimento de artilharia ligeira n.? 2 José
António Santos Monteiro, pelo pedir.
Regimento de artilharia de costa n,> 1

Major no quadro da arma João Gonçalves de Sousa
e Costa.
Regimento de artilharia de costa n." 2

Capitães de artilharia, do quadro da arma, António
José Caria e Carlos Alberto de Araújo, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional, e adidos, Óscar da Silva Pereira Dias e Venceslau Valadas Lopes Fernandes, para
os efeitos das alíneas b) e g) do artigo 434.0 do decreto
de 25 de Maio do 1911.
Tenente de artilharia da 3. a Repartição
da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra, José Frederico
da Silveira Machado.
Grupo independente de artilharia pesada n.· 1

Capitão do quadro da arma Francisco Barba Homem
Teles.
Tonento da Escola de oficiais milicianos João António
Montalvão dos Santos e Silva.
Grupo independente de artilharia pesada n." 2

Capitão de artilharia
Guerreiro Pacheco.

do quadro da arma João José

Grupo independente de artilharia pesada n.· 3

Tenente da Direcção da arma J osé Guilherme Duarte
Perry de Almeida e Brito, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Grupo independente de artilharia de montanha.n.- 12

Capitão do regimento de artilharia ligeira n. o 2 Adolfo
do Amaral Abranches Pinto, pelo pedir.
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a cavalo n.O 2

Tenente de artilharia do quadro da arma Manuel Marecos Duarte Júnior, pelo pedir.
Bataria

de artilharia

de defesa móvel de costa n.· 1

Capitão de artilharia do grupo de defesa submarina
de costa José Inácio de Oliveira.
Bataria

Capitão
Costa.

de artilharia

de defosa móvel de costa

de artilharia

do quadro

Grupo de defesa submarina

da arma

ti.O

2

Manuel

de ooste,

Tenentes de artilharia: do quadro da arma, Alexandre
Adelino Fernandes de Sousa o Augusto Adolfo Cancela
Alves Mimoso, e do regimento de artilharia ligeira n." 4,
Jorge Dionísio de Jesus.
Grupo de especialistas

Capitão de artilharia, adido no Ministério do Comércio e Oomuuicações,
Augusto Maria Duarte Correia e
Melo, para os efeitos das alíneas b) e g) do n. o LOdo
artigo 434.0 do decreto de 25 de Maio de 1911, pelo pedir.
1.' eompanhta

de trem hipomóvel

Tenentes do quadro auxiliar elos serviços de artilharia
Francisco Gonçalves Viana e Gabriel Mendes da Silva.
Quadro auxiliar

dos servíços

de artilharia

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
da 3.a companhia de trem hipomóvol, José Maria de
Amorim Júnior.
2.' brigada

de oavalaria

Comandante, o coronol de cavalaria, tirocinado, Domingos Augusto Alves da Costa Oliveira, ficando exonerado de comandante interino da 3.· região militar.
Quadro da arma de cavalaria

Coronel, comandunto interino da 2. brigada de cavalaria Alberto Stauffenger Bivar de Sousa.
R

Regimento

de cavalaria

n, o 2

Alferes do regimento de cavalaria n.? G Mário Álvaro
de Carvalho Nunes.

2." Série
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Regimento de oavalaria. n.· 4

Tenente picador do grupo de artilharia a cavalo n. o 2
Manuel dos Reis Cardoso.
Regimento de oavala.ria n.· 6

Major de cavalaria,
Garcia.

em disponibilidade,

António Elias

Regimento de oavalaria n.· 7

Tenente, adido ao quadro, do regimento de cavalaria
n.? 1, Eduardo de Madureira Proença, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Alferes de cavalaria, da escola prática da arma, Fran-cisco António do Araújo do Azevedo Pimenta da Gama,
por motivo disciplinar.
Regimento de oavala.ria n.O9

Major, em disponibilidado, Toodorico Ferreira
Santos, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.

dos

Regimento de sapadores mineiros

Tenente do quadro auxiliar dos serviço de engenharia, da escola prática da arma, Emídio José.
Dtreoção da arma de aeronàutica

Capitão de infantaria, adido, da escola de defesa contra aeronaves, Mário Júlio Jardim da Costa,
Batalhão de aerosteiros

Tenente miliciano de infantaria, adido, do grupo de
informação n." 1, Luís Gamito Dentinho, por motivo
disciplinar.
Quadro dos ofícíaí s médioos

Major módico do Hospital Militar Principal, Francisco
Assis de Almeida Côrte Real.
Hospital Militar Prinoipal

Tenente do secretariado militar, adjunto do Supremo
Tribunal :\filitar, José dos Reis Pinto Nogueira.
Direcção do serviço de administração militar
Capitão do serviço do administração militar, da 5. a Re-

partição da 2." Direcção Geral do Ministério da Guerra,
Alfredo Marques de Mendonça.
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3." inspecção de administração militar

Inspector interino, o major do serviço de administração militar, chefe da delegação da 5. a Repartição da
2/' Direcção Geral do Ministério da Guerra, na 3. a região militar, José Barbosa Oamejo.
2." oompanhia de administração militar

Tenente do serviço de administração militar, supranumerário, Hipólito Dâmaso das Neves, som dispêndio para
a Fazenda Nacíonal,
Júri para avaliar as provas espeoiais de aptidão para o
pOsto de general no corrente ano:

Exonerado de presidente o general, adido ao quadro
do generalato, Roberto da Cunha Baptista.
Júri para avaliar as provas de aptidão para o posto de major dos capitães do quadro do serviço do estado maior
no corrente ano:

Exonerado de presidente o general, adido ao quadro
do generalato, Roberto da Ounha Baptista.
Júri para avaltar as provas especiais de aptidão para o
pOsto de major dos capitães das diversas armas no corrente ano.
'

Exonerado de presidente o general Alfredo Mendes de
Magalhães Ramalho.
Exonerado de vogal eventual o coronel de cavalaria
Carlos Luiselo Godinho.
Vogal eventual, o coronel de cavalaria Alberto Stauffenger Bivar de Sousa.
8. o -Ministério

da Guerra - Repartição do Gabinete

Tendo sido agraciados com as mercês da Sociedade
Portuguesa da Cruz Vermelha abaixo designadas os oficiais e praças em seguida mencionados, é-lhes permitido
usar as respectivas insígnias:
Medalha

de louvor

Capitão miliciano do serviço de administração militar
Secundino Domingos.
Tenentes: de infantaria João Mendes de Sonsa Ramos,
Manuel Matias Júnior e Luís Gamíto Dentinho, e do ser-

2.1 I:!érlll

ORDEM DO EXlRCITO

N.· 6

231

viço de administração militar Alberto Celso da Silva Pico
e Joaquim da Silva Neves.
Alferes: de artilharia Jacinto Fialho de Oliveira e do
secretariado militar Bernardino da Silva Carvão.
Primeiro sargento cadete do regimento de cavalaria
n.O 5 Eurico Amílcar da Silva Pico.
Medalha de agradecbnento

Segundo sargento do regimento de telegrafistas António Cardoso.
9.o -linistéri.

da Goerra- P Direcçã. Geral- L a Repartição

a) Doclara-se que o aspirante a oficial do secretariado
militar Romérito Trias foi autorizado a usar o nome de
Romérito Paulo Trias, pelo que deve ser inscrito nos
respectivos registes com êste nome.
b) Declara-se que foi aprovado nas provas especiais
de aptidão para o põsto imediato, em 16 de Abril findo,
o capitão do secretariado militar Miguel da Fonseca Pinheiro.
c) Declara-se que teria entrado no respectivo quadro,
em 30 de Setembro de 1926, se não estivesse no quadro
de comissões, o capitão do secretariado militar José Salas.
d) Lista dos oficiais do secretariado militar que no
primeiro quadrimestre do corrente ano se ofereceram
para servir nas colónias durante o mesmo ano, nos termos do decreto n," 13:309, de 23 de Março de 1927:
Tenentes Alberto Alfredo Ferreira de Miranda e Arnaldo Carvalho Tôrres.
Alferes Américo Pires Loureiro e Marcelino Esteves.
Adido ao quadro

Tenente António de Capistrano Antunes Cabrita.

10. o -Ministério

da Guerra - f. a Direcção Geral- 2.· Repartição

a) Declara-se que por decretos de 18 de Abril último,
insertos no suplemento ao Diário do Gouêmo n. o 88,
1.a sério, da mesma data, foram exonerados a seu pe-
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dido de Ministros do Interior, Finanças, Guerra, Comércio e Comunicações, Colónias e Agricultura, respectivamente, o coronel de infantaria José Vicente de Freitas, o general Joã.o José Sinel de Cordes, o tenente-coronel do corpo do estado maior Abílio Augusto Valdês
de Passos e Sousa, o coronel de artllharia Alfredo Augusto de Oliveira Machado e Costa e os generais Artur
Ivens Ferraz e Felisberto Alves Podrosa, e nomeados
para exercerem os cargos de Presidente do Minislério e
Ministro do Interior e interino das Finanças e da Guerra,
respectivamente, o coronel de infantaria José Vicente
de Freitas e o coronel de cavalaria, com o curso do estado maior, Júlio Ernesto de Morais. Sarmento.
b) Declara-se que o general António Teixeira de
Aguiar exerceu as funções de ajudante general do exército, na situação de reserva, desde 13 de Maio de 1927
até 25 de Abril do corrente ano.

c) Declara-se, para devido cumprimento, que, em virtude do parecer do Conselho de Recursos no processo
de recurso intorposto pelo alferes de infantaria. João
Alexandre Caeiro Carrasco, inserto na presente Ordem
do Exército, os alferes que a. partir da data da publicação do decreto n.? 11:297, de 30 de Novembro de 1925,
obtenham a carta de qualquer dos cursos de aeronáutica
militar terão de aguardar a promoção a tenente nas
suas respectivas armas ou serviços para então darem
ingresso no quadro da arma de aeronáutica.

d) Declara-se que fica sem efeito a colocação do coronel de infantaria, chefe do distrito de recrutamento e
reserva n. o 4, Alvaro Pais de Ataíde, como governador
militar da. Madeira, inserta na Ordem do Exército n." 4,
2. a série, de 31 de Março findo.
e) Declara-se que, nos termos do artigo 151.0 do regulamento de disciplina militar, ficam suspensos das funções de serviço o coronel de infantaria. no quadro da
arma José Luís Lobo da Costa e os tenentes da mesma
arma do batalhão de ciclistas n, o 1 Ernesto Júlio da
Graça Gonçalves e adido ao quadro José Eugénio Ferdinando de S. Francisco Xavier Lobato Lopes Pereira.

f) Declara-se que passou à sitoa~ão de adido, por ter
sido requisitado para desempenhar uma comissão de ser-
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viço dependente do Ministério das Finanças na Repartição Superior e comando da guarda fiscal, o tenente de
infantaria, do quadro de comissões, no Colégio Militar,
Eugénio Sanches Barjona de Freitas.
g) Declara-se que o tenente de infantaria. Eugénio
Loureiro de Almeida Fontes, que pela Ordem do Exército D. '4, 2.a sério, de 31 de Março último, passou à
situação de adido ao quadro, deve ser considerado nesta
situação nos termos do decreto n." 13:020, do 16 de
Dezembro de 1926.
O

h) Declara-se que é Acácio Francisco Leão Cabreira
Henriques e não Acácio Francisco Leão Cabreira o tenente de infantaria, em disponibilidade, que, pela Ordem
de Exército
n." 4, 2. série, de 31 de Março findo, chegou à sua altura para entrar no respectivo quadro.
3

i) Declara se que é António Clemente de Sousa Gomes e não Clemente de Sousa Gomes o tenente do infantaria que, pela Ordem do Exército n.? 4, 2.a série, de 31
de Março último, passou à situação de supranumerário.
j) Declara-se que os oficiais de infantaria em seguida
mencionados chegaram à sua altura para entrar no respectivo quadro:
.
Tenente-coronel,
supranumerário,
Fernando Alvaro
de Almeida Carvalho.
Capitão de infantaria, em disponibilidade, Luís Dias
Costa.
Tenentes: supranumerário, Francisco Lima Ferreira
de Oarvalho, e do batalhão de caçadores n. o 2 António
de Oliveira e José Joaquim da Fonseca.
k) Declara-se que o tenente do infantaria José Avelino de Andrade, adido na arma de aeronáutica, teria
dado entrada no respectivo quadro se não estivesse naquela situação.

l) Declara-se que fica sem efeito fi determinação inserta na Ordem do Eeércüo n. ° 5, 2. a série, de 17 de
Abril do corrente ano, que coloca no regimento de infantaria n. o 9 o tonente do batalhão de ciclistas n. ° 1
Caetano Alves Teixeira, por ter a mesma declaração sido
publicada na Ordem do Exército n.? 4, 2.11 série, de 31
de Março último.
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m) Declara-se que continua nu situação de adido por
ter sido colocado na Escola de defesa contra aeronaves o capitão de infantaria, adido no Ministério do Interior, Mário Júlio Jardim da Costa,
n) Declara-se que as promoções a aspirantes a oficial,
nos termos do artigo 1.° do decreto n." 13:145, de 16
de Fevereiro de 1927, insertas na Ordem do Exército
n. o 15, 2. a série, do ano findo, dos primeiros sargentos :
do regimento de infantaria n. ° 6 José Francisco da Costa
Braga, do regimento de infantaria n.? 13 José Julião de
Freitas, do regimento de infantaria n.? 15 Joaquim Matias, do regimento de infantaria n.? 21 Lino da Ressurreição e Silva, do batalhão de caçadores n." 2 Alberto
Tomás de Faria, devem ser consideradas como efectuadas nos termos do artigo 2.° do mesmo decreto, alterado
pelo artigo 1.0 do decreto n.? 13:294, de 2 de Março do
mesmo ano, e que a antiguidade que devem contar é a
de 3 de Setembro de 1927.
o) Declara-se quo a antiguidade que, pela Ordem do
Exército
n." 18, 2.a série, do ano findo, foi contada aos

aspirantes a oficial do regimento de infantaria n.? 8 José
do Egito de Oliveira Braga e do regimento de infantaria
n.? 18 Adriano Soares de Magalhães deve ser de 3 de
Setembro de 1927 e não de 31 de Outubro.
PJ Declara-se que a promoção a aspirante a oficial,
publicada na Ordem do Exército n.? 16, 2.11 série, do
ano findo, nos .termos do arti~o LOdo decreto n. ° 13: 145,
de 16 de Fevereiro do mesmo ano, do primeiro sargento
Euclides Ribeiro Gomes de Barros, deve ser considerada
como efectuada nos termos do artigo 2.° do mesmo decreto, alterado pelo artigo LOdo decreto n. ° 13:204, de
2 de Março do mesmo ano.
q) Declara-se que os aspirantes a oficial José Ribeiro
dos Santos, Manuel de Carvalho e Manuel do Rosário,
promovidos a êste pôsto pela Ordem do Exército n.? 14,
2. série, de 30 de Setembro do ano findo, devem contar a antiguidade de pósto desde 24 de Junho do mesmo
ano.
II

r) Declara-se que o aspirante a oficial Euclides Ribeiro Gomes de Barros, promovido a êste posto pela
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Ordem do Exército n.? 16, 2.a série, de 1927, deve contar a antiguidade de pôsto desde 19 de Fevereiro do
ano findo.

8) Declara-se que passou a fazer serviço no 1.0 grupo
do regimento de telegrafistas o tenente de infantaria,
adido ao quadro, José Gil.
t) Declara-se que desistiram de servir nas colónias,
nos termos do decreto n.? 13:309, de 23 de Marc;o de 1927,
no corrente ano, os capitães de infantaria Manuel Martins dos Reis e de artilharia Alexandre Augusto de Faria
e Sousa de Vasconcelos e Sá e os tenentes de infantaria
Manuel Joaquim da Silva Júnior e Francisco Baptista
Semedeiros.
u) Lista dos oficiais que no primeiro quadrimestre do
corrente ano se ofereceram para servir nas colónias,
durante o mesmo ano, nos termos do decreto n. o 13:309,
de 23 de Março de 1927:

Infantaria.

Capitães:
Manuel da Silva Palma Mestre.
Alexandre Tomás Gil.
António José de Mesquita, miliciano do quadro especi~.
'
Jos6 J...ibânío Chaves.
Alferes:
Manuel José da Cunha Chaves.
Tenentes:
Francisco Baptista Semedeiros.
Alfredo Newton Franco.
Artilharia.

Capitães:
Eurico Gonçalves Monteiro.
Alberto Reinaldo da Costa Figueira.
Tenentes:
António Pedro da Costa.
J osó Cândido Roma de Lemos Puga.
Joaquim Antunes da Fonseca.
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Cavalaria

Alferes:
Luis Ferreira

Pinto.

Serviço de admíntatr ação militar

Tenentes:
Octávio de Sousa Ferreira.
Rasilio Eduardo.
António Orsine de Sousa Sampaio,
'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. ° 3, 2. a série, do corrente ano:
Coronel de artilharia Armindo Augusto Girão Guimarães, 545603. sendo: pensão de reserva, 341~70 j 0,14
por cento, 12tS22 j lei n.? 888, 35tS39, e lei n.? 1:332,
155t$72. Tem o segundo aumento de 10 por cento sobre
o sõldo. Recebo os seus vencimentos pela 2.:1 região militar.
Coronel de engeuharia Luís Oabral o Sousa Teixeira
de Morais, 621;3U3, sendo: pensão de reserva, 403tS86;
lei n.? 888, 40lí38j lei n." 1:332, 177~69j do vencimento
total 351653 são pelo Ministério da Instrução Pública e
27064.0 pelo Ministério da Guerra. Êsto oficial recebe os
seus vencimentos pelo Govêrno Militar de Lisboa.
Tenente de infantaria Domingos Jo110Tomás, ló11194,
sendo : pensão de reserva, 119;318 j 0,14 por cento,
29;$79; lei n. o 888, 2t597 j do vencimento total 127 MO
8110 pelo Ministério das Colónias. sendo Moçambique a
última colónia em que serviu, e 24~54 pelo Ministério da
Guerra .
. Pela Ordem do Exército n.? 4, 2.& série, do corrente
ano:
Ooronel de infantaria Domingos Barreira da Silva Patacho, 51069-J., sondo: pensão de reserva 320;$76 j 0,14
por cento, 39600; lei n." 888, 3M98j lei n.? 1:332,
llM14j do vencimento total 154f$44 são pelo Ministério
das Colónias, seu do Angola a última colónia em que
serviu, 59;$40 pelo Ministério do Interior e 297;$10 pelo
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Ministério da. Guerra. Tem dois aumentos de 10 por
cento sõbre o sõldo.
Coronel de artilharia Flórido Munhoz Bastos da Fonseca, 363iS81, sendo: pensão de reserva, 298t$21; lei
n.O 888, 291$82, e lei n." 1:332, 3M78. Tem o segundo
aumento do lO por cento sõbre o sôldo. Recebe os seus
vencimentos pelo Arsenal do Exército.
Pela Ordem do Exército n." 5, 2,& série, do corrente
ano:
Ooronel de artilharia António Martins de Andrade Velez, 702~19, sendo: pensão de reserva, 341t$70; 0,14
por cento, 8Ul31; lei n.? 888, 42;530, e lei n." 1:332,
236tS88j do vencimento total 20M62 são pelo Ministério
das Colónias, sendo Moçambique a última província onde
serviu, e 501~57 pelo Ministério da Guerra. Tem o se- ,
gundo aumento de 10 por cento sôbre o sõldo. Recebe
os seus vencimento R pelo Govêrno Militar de Lisboa.
Pela presente Ordem do Exército:
General José Pedro de Lemos, 1.230648, sendo: pensão de reserva, 5045; 0,14 por cento, 117,$46; lei
n. ° 888, 62t514; lei n. ° 1:332, 546t$88; do vencimento total são 35Mo5 pelo Ministério das Colónias, sendo S.
Tomé e Príncipe a última província onde serviu, 65~70
pelo Ministério do Interior e 811613 pelo Ministério da
Guerra; tem õ anos como general.
.1)) 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 substitulção dos que lhe foram arbitrados pela Ordem do Exército n. o 18, 2.10.série, de 1927:
Coronel Manuel Leal de Magalhães, 352~66, sendo:
pensão de reserva, 289808; lei n, o 888, 28t$90; lei
n,o 1:332, 34868; do vencimento total 27884 são pelo
Ministério do Interior e 324t$82 pelo Ministério da
Guerra. Tem dois aumentos de 10 por cento sôbre o
~Oldo.
y) Rectificados, S6 publicam os vencimentos, nos termos da lei n. o 1:668, de ~ de Setembro de 1924, a que
tem direito o oficial na situação de reserva em seguida
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mencionado, em substituição
dos que lhe foram arbitrados pela Ordem do Exército n. ° 2, 2. a série, do corrente
ano:
Capitão António Brás, 307 t$26, sendo: pensão de reserva, 197650; 0,14 por cento, 2M16; lei n.? 888, 22026;
lei n. ° 1:332, 62~34; do vencimento total 95803 são pelo
Ministério das Colónias, sendo Angola a última colónia
em que serviu, e 212t$23 pelo Ministério da Guerra. Tem
um aumento de 10 por cento sobre o sõldo,

z) Rectificados se publicam os vencimentos nos termos
da lei n.? 1:668, de 9 de Setembro de 1924, a que tem
direito
oficial reformado em. seguida mencionado, em
substitutção
dos que lhe foram arbitrados pela Ordem do
Exército n.? 2, 2.n série, de 1927:
ó

Capitão Francisco Dias Cabeças, 274a21, sendo: pensão de reforma, 17M; 0,14 por cento, 29t$64; lei n.? 888,
20l!46; lei n. ° 1:332, 49611 ; do vencimento total 113t$69
são pelo Ministério das Colónias, tendo servido em Moçambique, e 160.652 pelo Ministério da Guerra.

11. ° -

linisUrio da bem - ta Diret~. Geral- ~.a Beparliçlo

a) Declara-se que os majores do corpo do estadopaior
António José Bernardes do Miranda e Vasco de LJarvalho atingiram em 14 de Abril do corrente ano o pósto
de tenente-coronel na sua arma de origem.

I

b) Declara-se que os oficiais de infantaria abaixo indicados chegaram à sua altura para entrar no respectivo
quadro:

Tenente-coronel, supranumerário, do regimento de infantaria n.? 6 Júlio César Gil Iglesias.
Major nos termos do decreto n.? 14:869, de 11 de
Janeiro do corrente ano, Mário Augusto Teixeira Dinis.
Capitães Alfredo Abílio Nunes Ferreira e do batalhão
de caçadores n." 7 João Henriques de Almeida.
e) Declara-se que não é colocado no Montepio dos
Sargentos de Terra e Mar, como consta da Ordem do
Exército n." 5, 2.4 série, do corrente ano, mas sim no-
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meado delegado do Ministério da Guerra junto da Direcção do citado Montepio, continuando colocado no batalhão de ciclistas n. ° 1, o capitão de infantaria, adido
ao quadro, José Marcelino.
d) Declara-se que deixou de prestar serviço na Escola
Militar o major de infantaria nos termos do decreto
n." 14:869, de 11 de Janeiro do corrente ano, em disponibilidade, Mário Augusto Teixeira Dinis.

e) Declara-se que deixou de prestar serviço no Colégio Militar o capitão de infantaria Jorge Henrique Nunes
da Silva.
f) Declara-se que os oficiais em seguida nomeados deixaram de prestar serviço na Repartição do Gabinete do
Ministério da Guerra nas seguintes datas:
Tenentes: do grupo independente de artilharia pesada n. o 3 José Guilherme Duarte Perry de Almeida e
Brito e Manuel Joaquim Ferreira, em 20 do Abril último, e alferes do regimento de artilharia Iigeira n." 3
Carlos Vidal de Campos Andrade, em 18 do mesmo mês.
g) Declara-se flue a data das nomeações dos professores do Colégio Militar, major de artilharia Eduardo Rodrigues Areosa Feio e capitão da mesma arma Angelo
Ferreira, constantes do decreto de 28 de AbJ íl findo, inserto na presente Ordem do Exército, deve ser contada
para o primeiro desde 25 de Fevereiro de 1924 e para
o segundo desde 20 de Dezembro de 1926, datas em que
completaram, com boa informação do conselho escolar, os
dois anos de regência exigidos por lei.
h) Declara-se que chegou à sua altura para entrar no
respectivo quadro o capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia, em disponibilidade, Joaquim dos Santos.

i) Declara-se que é Florido Munhoz Bastos da Fonseca, e não Florindo Munoz Bastos da Fonseca, o coronel na situação de reserva que pela Ordem do Exército
n." 4, 2.& série, de 31 de Março findo, passou a esta situação.

I
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j) Declara-se que chegaram à sua altura para entrar
nos respectivos quadros os seguintes oficiais de cavalaria:
Coronel nos termos do decreto n.? 14:869, de 11 de
Janeiro do corrente ano, João Nepomuceno
Namorado
de Aguiar, tenente-coronel, supranumerário, António Augusto Namorado de Aguiar e major, em disponibilidade,
Antónif) Luis da Silveira.
k) Deolara-se que a colocação no regimento de cavalaria n. ° 2 do coronel Carlos Luiselo Godinho, para os
fins de que trata o artigo 9.° do decreto n.? 12:162, de
21 de Agosto de 1926, publicado na Ordem do Exército
n. ° 2, 2,:l sério, de 28 de Fevereiro de 1927, é definitiva,
1) Declara-se que fica sem efeito a passagem ao quadro da arma do coronel do regimento de cavalaria n." 6
Raúl Vídal, inserta na Ordem do Exército n." 4, 2.& série, de 31 de Março último.
m) Declara-se que o tenente-coronel de cavalaria nos
termos do decreto n.? 14:869, de 11 de Janeiro do corrente ano, Carlos dos Santos Natividade, chegou à altura do actual posto como supranumerário nos termos
da alínea b) do artigo 14.0 do decreto n.? 12:162, em 21
de Janeiro do corrente ano.

n) Declara-se qoe foi nomeado para freqüentar, no. segundo período do actual ano escolar, o CUI'SO de informação do 2,0 grau da Escola Central de Oficiais o capitão de engenharia Ramiro Ferreira Viana,
o) Declara-se que o grupo independente de aviação de
bombardeamento tem a sua sede em Alverca e o grupo
de aviação de informação n.? 1 na Amadora.
p) Declara-se que o capitão de infarrtaria José de Melo
Ponces de Carvalho, que exercia as funções de aju-lante
de campo do ajudante general do exército, general António Teixeira de Aguiar, passa a exercer idênticas funções junto do mesmo general como chanceler da Ordem
Militar de Avis.
q) Declara-se que chegaram à sua altura para entrarem no respectivo quadro os majores do serviço de
administração militar Acácio Augusto Nunes da Silva e
Manuel Mendes,

•
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,.) Declara-se que fica colocado no batalhão de automobilistas, em virtude de ter chegado à sua altura pare
entrar no respectivo quadro, o capitão do serviço da
administração militar Eduardo António Monteiro, que
foi mandado prestar serviço na mesma unidade pela Ordem do Exército n. o 23, 2. a série, de 1926.

s) Declara-se que fica nula e de nenhum efeito a colocação do tenente miliciano do serviço de administração
militar, do quadro especial, Manuel Esteves Cardoso na
2.a companhia de administração militar, inserta na Ordem
do Exército n. o 5, 2. a série, do corrente ano.
t) Vencimentos que, nos termos da lei n,? 1:668, de 9
{}.e Setembro de 1924, competem no oficial em seguida
mencionado, transferido para a situação de reserva pela
presente Ordem do Exército:
Coronel de infantaria António Pereira de Sande,
393~66, seudo : pensão de reserva, 2971$; 0,14 por cento,
M82; lei n. o 888, 301$28; lei n. o 1:332, 60~5G; do vencimento total 98640 são pelo Ministério do Interior e
295t526 polo Ministério da Guerra. Tem dois aumentos
de 10 por cento sõbro o soldo.
u) 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 do reserva, em seguida.
mencionado, em substituição dos que lhe foram arbitrados pela Ordem do Exército n.? 1, 2.:1 série, do 1927 :
Capitão do infantaria José Dias Voloso, 237611, sendo:
pensão do reserva, 16M90j 0,14 por cento, 22629; lei
n." 888, 18681; lei n." 1:333, 30:511; do vencimento total 42649 são pelo Ministério das Colónias. sendo Angola
a última colónia em que serviu, 12t$92 pelo Ministério
do Interior e 181t$70 pelo Ministério da Guerra,

12. o -

Ministério da Guerra-1.

a

Direcção Geral- 4. a Repartição

a) Declara-se que por decreto de 31 de Dezembro
de 1927, publicado no Diário do Govêrno n.? 60, 2.& série, de 15 de Março do corrente ano, foi condecorado
com o grnu do cavaleiro da Ordem Militar do S. Tiago
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da Espada o tenente miliciano de infantaria, do quadro
especial, Francisco Maria Ribeiro de Faria Salgado.
b) Declara-se

que por decreto de 31 de Dezembro de

1927, publicado no Diário do Govêrno n.? 60, 2.a série, de 15 de Março do corrente ano, foi condecorado
com o grau de cavaleiro da Ordem Militar de Cristo o
alferes de cavalaria Mário Alvaro de Carvalho Nunes.
c) Declara-se que por decreto de 15 de Fevereiro do
corrente ano, publicado no Diário do Govêrno n. o 50,
2. a série, de 3 de Março último, foram condecorados
com os graus da Ordem Militar de Avis que lhes vão
indicados os seguintes oficiais:
Grande oflcíal

Coronel do corpo do estado
Críspíuiano Soares.

maior

João

Augusto

Comendador

Major de artilharia Manuel Holbeche Correia de Freitas.
Oficial

Capitães: de infantaria José Guimarães Fischer e
António Joaquim Gomes Máximo; de artilharia Alexandre Augusto de Faria e Sousa de Vasconcelos e Sá, e
de engenharia Ricardo Pereira Dias.
Oaraleíro

Tenentes de infantaria Jorge Martins Nogueira Soares,
Virgínio Manoel Mousinho Braga e José Pinto de Sousa
Júnior.
d) Declara-se que por decreto de 12 de Março do
corrente ano, publicado no Diário do Gooêrno n." 60,
a- série, de 15 do citadç mês e ano, foram condecorados
com os graus da Ordem Militar de Avis que lhes vão
indicados os seguintes oficiais:
Grande oficial

Coronel do corpo do estado maior Eduardo Augusto
de Azambuja Martins.
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Cavaleiro

Tenentes de infantaria Alípio da Silva Vicente, Miguel
de Sousa Ferreira Macedo e Raúl Duarte Silva .

.

e) Declara-se que por decreto de 15 de Março do
corrente' ano, publicado no Diário do Govêrno n. o 71,
2.a série, de 28 do citado mês e ano, foram condecorados com os graus da Ordem Militar de Avis que lhes
vão respectiva.mente indicados os seguintes oficiais:
Grande oficial

Coronéis: do corpo do estado maior Cesário Augusto
de Almeida Viana, e de infantaria Carlos Carreira
Pequeno.
Comendador

Major de artilharia Eduardo da Costa Ferreira.
Oficial

Capitão de infantaria João da Silva Caio.
Cavaleiro

Tenentes de infantaria Afonso Jaime de Bívar Moreira
de Brito Velho da Costa, Pedro Joaquim, Câncio José
Jorge, Artur de Andrade, e miliciano Manuel Duarte
da Silva.

f) Declara-se que por decreto de 14 de Abril do corrente ano, publicado no Diário do Govêrno n.? 92, 2.a
série, do citado mês e ano, foi condecorado com a grã-cruz da Ordem Militar da Tôrre e Espada o tenente-coronel do corpo do estado maior Abílio Augusto Valdês de Passos e Sousa.
g) Declara-se que por decreto de 14 de Abril do corrente ano, publicado no Diário do Governo n. o 92, 2. a
série, de 25 do citado mõs e ano, foram condecorados
com a grã-cruz da Ordem Militar de Cristo os generais
João José Sinel de Cordes e Felisberto Alves Pedrosa.
h) Declara-se que pelo conselho da Ordem Militar de
Cristo foram autorizados a usar a palma dourada sõbre
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a fita da insígnia dos graus daquela Ordem com que
são condecorados o capitão do serviço de administração
militar Manuel Benjamim Rodrigues Ooelho e tenente do
secretariado militar Oucufate Joaquim 'I'õrres.
i) Declara-se que por despachos do Ministério do Interior, respectivamente de 17 e 18 de Novembro de
1927, publicados no Diário do Govêrno n." 266, 2.1.1série, de 25 do citado mês e ano, foi concedida a medalha
de assidurdade, criada 1)or decreto n. ° 12:520, de 21 de
Outubro de 1926, aos segundos sargentos n.? 75-E do
batalhão de caçadores n, o 6, Apolinário Fidalgo, e n. o 4H-E
do regimento da cavalaria n.? 6, José Augusto Abrantes.
Fraga.
j) Declara-se que fica sem efeito a concessão da medalha militar de prata da .classo de comportamento
exemplar ao tenente do regimento de cavalaria n. ° 5
Manuel da Fonseca Salvação, publicada na Ordem doExército n.? 4" 2. série. do 31 de Março do corrente
imo, por se haver reconhecido que ao mesmo oficial foi
feita igual concessão pela Ordem do Exército n. ° 3,
2.8 série, de 3 de Março de 1927.
11

k) Declara-se que por portarias do Ministério da Marinha, insertas nos Diários do Gocêrno abaixo indicados,
foram condecorados pelo Instituto de Socorros a N áufragos, com as medalhas que lhes vão indicadas, os seguintes oficiais e praças:
Medalha

de prata.

Tenente de infantaria José Joaquim Santa Clara Barbas-21
de Novembro de 1927.
Tenente miliciano de cavalaria Raúl Augusto Nogueira.
Baptista de Oarvalho-21
de Novembro de 1927.
Medalha

de cobre

Tenente do serviço de administração militar Arnaldo
Brasão--21
de Novembro de 1927.
Tenente do secretariado militar António José Marques
Guimarães- 20 de Março de 1928.
Sargento ajudante n,o 5-E do regimento de cavalaria
D.O 2, Joaquim Casimiro de Mendonça-16
de Fevereiro
de 1928.
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l) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento oxemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917:
Medalha de ouro
Govêrno Militar (le Lisboa
1.° tribunal militar territorial

Capitão do secretariado

militar João Xavier de Paiv~

3." região militar
Serviço de propriedades e obras militares

Capitão do quadro auxiliar dos serviços de engenharia Manuel de Jesus Ferreira.
Regimento de infa:ntarla n.s 10

Tenente Alexandre Francisco Ferreira Sarmento.
Primeiro cabo n." 140-E, Manuel Augusto Minhoto.
Regimento de infantaria n.· 14

Tenente-coronel António Lopes Mateus.
Regimento de infantaria n.· 20

Primeiro sargento n," 42-E, Joaquim Gonçalves.
Regimento de infantaria n.O22

Major Manuel Mesquita.
Regimente. 4e artilharia de oosta n. o 1

Coronel José J orge Ferreira

da Silva.

Regimento de cavalaria n.· 8

Primeiro sargento n." 20-E, Manuel de Jesus.
Instituto Profissional dos Pupilos do Exéroito

'I'enente-coronel Fernando Símas Xavier de Basto.
Guarda nacional republioana.
Batalhão

n.o :3

Soldado n.? 124/4:390, José Abóbora, do esquadrão!
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Guarda fisoal
Batalhão n.v 2

Soldado n.? 208/345, Acácio Augusto, da LI companhia.
Segundo sargento n." 423/2:422, Luís Lopes Soares,
da 2. a companhia.
Primeiro cabo n.? 315/82, Manuel Nunes, da 2.' companhia.
Segundo cabo n.? 304/158, Manuel Cristóvão, da 2.°
companhia.
Soldado n.? 67/409, Francisco António Belo, da 2.'
'tlompanhia.
Soldados: n,? 265/1:042, Simão José Vicente; n.?
290/1:022, Manuel Lourenço Tacão, e n." 340/1:107,
Gabriel José, todos da 4.a companhia.
Soldados: n. ° 143/1 :457 , António Francisco Alves;
n." 147/1:461, António da Silva Patacho ; n.? 14911:463,
Custódio José dos Santos, e n.? 204/1:527, Francisco
Marques, todos da 5.:1.companhia.
Batalhão n.· <3

Tenente do quadro especial Joaquim Alves.
Medalho. de prata

liuistério da Guerra - 4." Direcção Geral-

ta Repartiçãó

Capitão de artilharia Manuel José Óscar Guimarães da
Costa.
8." regillo militar
ServiQode Propriedades e Obras Militares

Capitão miliciano de engenharia Teodoro Alves Fernandes.
Quadro da arma de infantaria

Tenente Francisco

da Costa Correia.

Regimento de infantaria n.· 2

Tenentes
Pereira.

Aníbal Rodrigues

de Brito e João Arruda

Regimento de infantaria n.G 4

Segundo sargento n.? 60-E, César Baptista de Deus.
Regimento de infantaria n.· 8

Segundo sargento n." 8-E, José Júlio Alyes de Lima.
Segundo sargento músico de 2,3 classe n.? 10l-E,
José Gonçalves Capela.

2.' Mérie
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2i7

I)

Capitão chefe de música Baltasar da Conceição Falcão.
Tenentes: Aníbal Augusto Ferreira Vaz, César Augusto da Costa Gomes, Francisco Fernando Pereira da
Costa e Manuel Soeiro de Faria.
Regimento de infantaria n.· 13

Tenentes: Ernesto da Ressurreição
e Gregório de Paiva Cunba.

Borges AcciaiuoJy

Regimento de infantaria n.· 11

Tenente miliciano João Lúcio Amaral.
Regimento de infantaria n.O20

Primeiros sargentos: n. ° 5-E, Hermínio Rodrigues, e
0>.0 276-E, José de Matos Cavaleiro.
Primeiro sargento músico de La classe n,° 55-E, José
Roxo Duarte Sequeira.
Segundos sargentos: n.? 21-E, José Maria Mendes, e
D.O 40-E, Joaquim Filipe.
Segundo sargento músico de 2.:1 classe n.? 237-E,
António Marciano de Olim Júnior.
Batalhão de oaçadores n.· 3

Segundos sargentos: n.? 37-E, Abel Sampaio, e n."
45-E, António Gualberto Barreto da Fonseca.
Batalhão de oaçadores n,>5

Tenentes Mílrio Baptista Coelho e Rui César Carvalho da Silva.
Segundos sargentos: n.? 3-E, António Rodrigues Marvanejo j n. ° fi-E, Raúl Vidal j n. ° 70-E, José da Costa
Ferreira, n. ° 75-E, Armando de Abreu Araújo Malheiro.
Segundo sargento mestre de corneteiro n." 26-E, António Rato.
<
Batalhão de caçadores n.· 6

Segundo
Nunes.

sargento

miliciano n.? 106-E,

João Lobo

Batalhão de oaçadores n.· 1

Tenente José Bernardo Mimoso Correia.
Batalhão de caçadcres n.· 8

Primeiro sargento
Jaime Camões Pais.

músico de La classe n." 137-E,

I
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Segundos sargentos: n. o 25-E, Francisco Pedro Ponteiro; n." 26-E, João Antóuio Capucho, e n.? 33-E,
João António Jacinto.
Srgundo sargento músico de 2.a classe n.052-E,
Américo do Lima Ribeiro.
Segundo sargento músico de a.a classe n." 59-E, Casimiro de Oliveira.
Batalhão de metralhadoras n,> 1

Tenente veterinário José de Deus Pereira Maximiano.
Batalhão de metralhadoras n.s 2

Primeiro sargento n.? 95-E, Viriato Freire.
Batalhão de ciclistas n.O1

Segundo sargento
das.

n," 82-E, Francisco Lopes Barra-

Regimento de artilharia ligeira n.· 5

Tonontes : Augusto Fernando Teixeira Sampaio, Antão Cordeiro Dias, Antero Simões Pericão, Alfredo Augusto Guerra, Euclides Gomes Ribeiro o Mário Augusto
Lopes.
Regimento de artilharia de costa n.O1

Capitão miliciano Alberto Augusto de Almeida.
Capitão José Luciano da Silva Cravo.
Tenente Mário Augusto da Assunção Marques.
2.· oompanhia de trem hipomóvel

Alferes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
António Luís.
Regimento de oavalaria n.O1

Tenente miliciano Eduardo de Madureira Proença.
Regimento de oa.valaria n.- 2

Capitão Zarco Gomes Pereira da Câmara.
Capitão médico miliciano Dagoberto Augusto Guedes.
Aspirante a oficial picador n. o l21-E, Augusto Serras
Pereira.
Reftimonto de oavalari& D.· 4

Segundo sargento
Martins.
Segundo sargento
Eduardo Guedes.

seleiro correoíro n. o 19-E, Simão
artífice espingardeiro

n. o !l3-E,
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Regimento de ol\valaria

Segundo
Trigueiros.

sargento

N.o 6

249

8

D. o

n.? 28-E, Aníbal Simões da Silva

Regimento de sapadores de caminhos de ferro

Primeiro sargento n.? 6-E, António Soares Cadete.
Segundo sargento n." 15-E, António de Sousa Reis.
Segundo sargento n. o 8ó-E, Octávio Fernandes Martins.
Batalhão de automobilistas

Capitão de engenharia Joaquim Mateus Preto Chagas;
Primeiro sargento n.? 4-E, João Saraiva e Silva.
Grupo independente de aviação de protecção e oombate

Capitão pilôto aviador Jorge Metelo de Nápoles Manuel.
Tenento pílõto aviador Frederico Conceição Costa.
'I'enouto do serviço do administração militar José Antunes dos Santos Neves.
Grupo independente de aviação de bombardeamento

Tenente miliciano do aeronáutica Aurélio de Oliveira
Rocha.
Segundo sargento graduado mecânico n." 1, Miguel
Pereira Duarte Júnior.
Segundo sargento n.? 12-E, José Horta Ferreira Júnior.
Esoola MUitar de Aerostação

Tenente do serviço de administração
Pompilio da Rosa Mendes.

militar Rómulo

2.· companhia de administra.ção militar

Segundo sargento artífice carpinteiro de carros n. ° 28-E,
João Rodrigues.
Seoretariado mflital"

Segundo sargento n." 221, António Monteiro.
Ca.rreira de tiro 'Vergueiro-Duola Soares

Tenente
Mendes.

de infantaria

Álvaro

do la Cruz Quezada

Parque A.utomÓvelMilitar

Tenente

do serviço de administração

lesé da Silva,

militar Carlos
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republicana

Batalb.ão n.s :3

Primeiro cabo n.OS i7/4:334, João da Costa, do esquadrão.
Segundo cabo clarim n.OS 28/3:469, Francisco Soares
Tavares, do esquadrão.
Soldados: n.os 42/4:611, José Serrano; n.O 54/3:863,
António Constantino; n. os 56/2:003, Manuel Martins
Chavado; n.OS79/3:827, Francisco José Moedas; n.OS 81/
2:796, António do Carmo ; n.O 87/1:263, Jaime Delgado
. Lopes; n.OI 88/2:968, António Miguel Gama; n.O 100/
2:884, José Bernardino; n.O 102/3:893, Joaquim António; n.OS 108/3:619, António Joaquim; n.OI 111/3:534,
António Pina Gaspar; n.O 112/4:378, José Hipólito;
n.ol 117/4:383, Lourenço da Palma; n.OS 120/4:386, João
Parreira; n.OS 126/4:392, Custódio Lindeza; n.OS 133/
4:399, Antão Pacheco; n. os 13!/4:338, Manuel da Fonseca; n.OS 138/4:342, André Martins; n.OI 147/4:~:H,
António Góis j n.O 152/4:356, João dos Santos, e n.OS165/
4:369, Luis Pereira Gomes, todos do esquadrão.
S

I

S

S

S

S

Regimento

de cavalaria

Tenente veterinário Joaquim Cândido Parra.
Soldado n.o, 52/1:280, João António de Lima, do
1.0 esquadrão.
Soldados: n. Os 96/2;)2, João Cascais, e n. os 107/263,
Manuel da Silva, ambos do 2.0 esquadrão.
Segundo sargento n.os 5/678, José Lopes, e soldado
n.OS 8/928, Francisco Carolino, ambos do 4.0 esquadrão.
Guarda fisoal
Batalhão

n.' 2

Segundo sargento n. os 101/2:148, António Augusto
Rodrigues Soares.
Segundo cabo n.OS 31/1:903, António Pires Lisboa.
Soldados: n. os181/2:014, Domingos Furtado j n. os 198/
961, José Domingues; n.OS 275/926, José Afonso Cordeiro; n.O 216/944, José Rosa, e n;os 307/2:139, António
Rodrigues Morgado, todos da 1.. companhia.
Segundo cabo n.OS 228/1:413, António Silvério;
Soldados: D. os 33/1:408. Francisco António Panaças ;
n. os55/1:609, Augusto da Conceieão j n. os 58/1 :966, António Martins Sardinha; n.OS 267/1:901, José Joaquim
Canhão; n.O' 317/1:776, José Francisco Calado; n.OS 3361
S
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1:877, Marcolino Gonçalves Picado, e n.os 357/975, José
António Cordeiro Valadas, todos da 2. a companhia.
Soldados: n. os 286/946, Francisco Carrilho Nogueira,
e n." 303;9133, Manuel Carrilho, ambos da 3.a companhia.
Segundo cabo n.08 79/1:382, José dos Santos Fernandes, da 4. a companhia.
Soldados: n.os 45/1 :873, Inocêncio Duarte, e n.OI 188/
1:511, Sebastião António, ambos da 5.a companhia.
Medalha. de cobre
Regimento

de infantaria

n.· 13

Segundo sargento n." 42-E. José Romano Teixeira.
Primeiro cabo artífice saleiro correeiro n. o 84-E, Jo!o
Martinho de Freitas.
Regimento

de infantaria

n.O 20

Segundo sargento músico de 3.11. classe n.? 62-E, Oelestino Rodrigues Quadros.
Batalhão

Segundo
Araújo.

sargento
Batalhão

de caçadores

n.? 16-E,

n.O 3

Gonçalo

Ferreira

de

de caçadoree n.O 5

Sogundos sargentos: n.? 7-E, António Miguel da
Silva Neto, e n." 63-E, Segismundo Augusto da. Silva
Salgado e Vaeconcelos.
Segundo sargento cadete n. o 1l0-E, Francisco Gaspar Pessoa de Amorim.
Batalhão

de caçadores

n.· 8

Segundo sargento n. o 48-E, Filipe dos Santos Morai.
Sequeira.
Segundo sargento artífice serralheiro-espíngardeíro
n." 48-E, Júlio Inácio.
Primeiro cabo n,? 50-E, António Maria.
Batalhão

de oaQadores n.O 9

Segundo sargento n.? 70-E, Jaime Alves da Silva.
Regiaumto

de .ca.val&ria

D. o

4

Segundo sargento n," 17-E, Mário Angusto.
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Regimento de oavalaria n.· 8

Primeiro sargento cadete n.? 13-E, Joaquim da Cunha
Frazão Pereira.
Regimento de sapadores de oaminhos de ferro

Segundo sargento n." 43-E, Elias Joaquim F'abião.
3." companhia de admíníatraçâo militar

Primeiro sargento n.? 12-E, Domingos Lopes Agostinho.
Guarda nacional republicana

Batalhão n. ° 3 - Soldados: n.08 118/4:384., António
Álvaro Júnior, e n.O 154/4:358, José Francisco Galhardo, ambos do esquadrão do batalhão.
Batalhão n." 5-Soldado
n.08 77/3:911, Manuel Pires
Taborda, da 2.& companhia.
Regimento de cavalaria - Soldados: n.08 48/992, José
Pinto; n.OS 84/1:401, João Pires Ferreira Gil, e n.OS 86/
1:114, António Claudino, todos do 1.0 esquadrão.
Soldados: n.O 82/1:353, Jacinto Gaspar; n.O 86/1:394,
Manuel Jaime Arrojado; n.O 125/1:224, José Bernardo,
e soldado ferrador n. os 116/1: 186, Manuel António, todos
do 2.° esquadrão.
Soldados: n.O 23/1:207, António Coelho; n.O 44/1:519,
José Mendes Carvalho; n.O 47/1:3úO, António Venâncio; n.08 95/1:110, Emídio de Almeida, e n.OS 105/1:289,
José Lucas de Almeida, todos do 3.° esquadrão.
Soldados: n.08 83/1:452, António Inácio dos Santos i
08
n. 97/1:119, Manuel Ribeiro; n.08 102/1:329, Joaquim
Maria, e n.08 136/1:270, José Emídio de Carvalho,
todos do 4.° esquadrão.
I

S

S

S

S

S

S

Guarda fisoal

Batalhão n.? 2-Soldado
n.08 400/1:953, António
Mouta, da 2.& companhia.
Soldado n.OS 71/1:910, José Sequeira, dilo4.& companhia.
13. °- li.i.lério da Glerra- 2.· Direcçio Geral- 5.· lepartiÇlO
Declara-se que, nos termos do artigo 3.° do decreto
n. o 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foi considerada
hábil D. Maria do Espírito Santo Silva para receber, ao
abrigo do artigo LOdo referido decreto, os vencimentos
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de seu filho o segundo sargento n." 1:798, da 7.& companhia de reformados, Aníbal Ferreira da Silva, internado na casa de saúde do 'I'elhal,

14.

o-

linistério da Guerra-

3_&

DireeçãoGeral- P Repartição

a) Declara-se qne o tenente de infantaria Rodrigo
Brandão Guedes Pinto, nomeado por indicação da Comissão Técnica de Infantaria e escolha do estado maior do
exército, freqüentou com aproveitamento em França, O
segundo estágio de tenentes de instrução, para promoção
ao põsto de capitão, do centro de estudos da infantaria
e os cursos da divisão de tenentes de instrução da Escola de Aplicação de Carros de Combate, ficando assim
rectificada a declaração constante da alínea b) da Ordem
do Exército n,? 12, 2.& série, de 27 de Agosto de 1927.
b) Declara-se que o coronel do corpo do estado maior
Tasso de Miranda Cabral acumula, desde 9 de Novembro de 1927, as funções de professor ordinário da 5. a
cadeira principal do curso do estado maior com as de
director do mesmo curso. nos termos do artigo 30. o do
respectivo regulamento.
c) Declara-se que o major de artilharia com o curso
do estado maior Francisco António Pereira dos Santos
acumulou, desde 9 de Agosto de 1927 até 11 de Dezembro do mesmo ano, o cargo de instrutor do curso de informação do 1.0 grau com o de adjunto da 2." Repartição
da 3. a Direcção Geral do Ministério da Guerra.
d) Declara-se que os oficiais a seguir mencionados
acumulam o cargo de instrutores permanentes dos cursos
de informação da Escola Central de Oficiais com os cargos que vão indicados desde as seguintes datas e não
daquelas que constam das alíneas b) e c) da declaração.
que sob ,o n.? 16 consta na Ordem do Exército n.? 4,
2. a série, de 31 da Março último:
Coronel de engenharia Rui Viterbo Fragoso Ribeiro,
professor da La cadeira auxiliar do curso do estado
maior, desde 9 de Novembro de 1927.
Tenente-coronel, supranumerário, do corpo do estado
maior, João Diogo Guerreiro Telo, chefe da 2.a Secção
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da 3.:l Repartição da 4. a Direcção Geral do Ministério
da Guerra, desde 3 de Dezembro de 1927.
Major da aeronáutica Alfredo Duval Portugal, chefe
da 5. a Repartição da Direcção da Arma de Aeronáutica,
desde 13 de Dezembro de 1927.
e) Declara-se que por edital publicado no Diário do
Govêrno n.? 100, 2.11 série, de 5 do corrente mês, se faz
público que o júri do concurso para o provimento do lugar vago de professor da 3.8 cadeira da Escola Militar,
na sua sessão de 23 de Abril último, deliberou designar
o dia 12 de Junho de 1928 para comêço das provas do
concurso, devendo, nos termos do disposto no § 2.0 do
artigo 25.0 do regulamento para o provimento dos lugares do magistério da l!~scoJa Militar, aprovado por decreto n,? 13:764, de 13 de Junho de 1927, Ordem do
Exército n." 7, La série, do mesmo ano, os candidatos
entregar na secretaria da Escola até ao dia 13 de Maio,
pelas 15 horas, as suas dissertações impressas, em número de trinta e cinco.
f) Declara-se que por edital publicado no Diário do
Govêrno n." 100, 2.8 série, de 5 do corrente mês, se faz
saber que foram admitidos como candidatos a professores adjuntos da Escola Militar, dos grupos de cadeiras
abaixo designadas, os seguintes oficiais:
22. e 27." cadeiras - Capitão de engenharia Flávio
José Álvares dos Santos.
23.a e 28.a cadeiras. - Capitães de engenharia Raúl
Cardoso Ressano Garcia, Vergílio César Antunes de Lemos e António Casimiro da Costa.
Tenente de engenharia José Caetano Vieira Lisboa.
8

g) Declara-se,

nos termos do artigo 18.0 do regula.
meato do Arquivo Histórico Militar. que pelos oficiais
e cidadão abaixo indicados foram oferecidos com destino à biblioteca do mesmo Arquivo os seguintes volumes:
Coronel de infantaria Augusto Manuel Farinha Beirão:
Õrqanização tática e combate ofensivo da infantaria,
Lisboa, 1928, pelo major Luis José da. Mota -- 2 exemplares.
Coronel de artilharia, na situaçAQ de reserva. Guilherme de Campos Gonzaga : O General João lIfan?tel
Cordeiro, por Agostinho Mari& Cardoso, Lisboa, 1903.
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Tenente-coronel
médico Manuel Rosado Fernandes
Gião: Algumas notas para a história do corpo de médicos militares, Lisboa, 1927. A escola de cirurgia de Lisboa e os cirurgiões militares, Lisboa, 1925.
Major de infantaria José da Ascensão Valdês: Sobre
Timor. Lisboa, 1928.
Dr. Pedro Vitorino: O grito da independência em 1908,
Lisboa, 1928-1 exemplar.
h) Nos termos do § 2.° do artigo 3.° 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:
Academia das Sciências de Lisboa:
História quinhentista do 2.° cêrco de Dia. - A.
Baião. - Coimbra,1927.-1 vol.
Escritos de El-Rei D.Pedro V.- Vol. V. - Ooimbra,
1928.-1 vol.
Registo da freguesia da Sé. - Prestage e Pedro de
Azevedo. - Coimbra, 1927.-1 vol.
Director do Colégio Militar:
Anuário do Colégio Militar de 1926-1927.-Lisboa,
1928.-1 vol.
Comandante Quirino da Fonseca:
A arquitectura naval na época de Fernão de Magalhães. - Q. da Fonseca. - Lisboa, 1922.-1
opüsc.
A Tôrre de BeUm.-Q.
da Fonsecav-e-Líaboa,
s, d.-1
opúsc.
Capitão Eduardo Adolfo Jaime Picaluga:
Noticia histórica do regimento' n. o 2 de caçadores da
Rainha. - L. H. Pacheco Simões. - Lisboa,
1896.-1 vol.

15.° -linistério

da Gnerra-

3.a DireC(io Geral- 8. a Repartição

a) Declara-se que o general Alfredo Mendes de Ma~
galhães Ramalho exerceu interinamente as funções de
chefe do estado maior do exército desde 23 de Abril de
1927 até 20 de Abril do corrente ano.
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o) Declara-se
que devem ser consideradas
para todos
'os efeitos nulas e do nenhum efeito as declaraçõos
sob
as alíneas a), 'b) e c) do n.? 17.0 da Ordem do E;cército
n,o 4, 2.a série, de 31 de Março do corrente ano, devendo
ser feitas nos registos
dos oficiais a que as mesmas se
referem as necessárias
rectificações.

c) Declara-se que
varo Teles Ferreira
na 2.a Repartição
Tio, devendo esta
blicada na Ordem
rente ano.

16.

0_

o major do corpo do estado maior Álde Passos deixa de prestar sorviço
da 3,11 Direeção Geral dêste Ministádeclaração
ser considerada
como }ludo Exército n. o 4, 2. a série, do eor-

lIini!lério da Guerra - ,(, a Direcção Geral- La Reparriçio

a) Declara-se
que o general Alfredo Mendes de Magalhães Ramalho o o coronel do corpo do estado maior
Aníbal Augusto Ramos de Miranda desempenharam
uo
1.o curso de informação para coronéis. quando, rospectivamente,
o pri-neiro,
coronel sub-director
dos serviços
do etército,
e o último, segundo sub-chefe do estado
maior do exército, as funções de adjuntos do director do.
curso.
b) Declara-se
que os oficiais adiante designados,
tenente.coronel
do corpo do estado maior António Gorjão
Oouceiro de Albuquerque,
major de artilharia com curso
do estado maior Álvaro Teles Ferreira
de Passos, capitão de artilharia com o curso do estado maior Francisco
António Pereira
dos Santos
e capitão do serviço da
administração
militar José Fernandes
Duarte, desempe'llharn.m, no L o curso de informação para coronéis, as
funções de auxiliares
do adjunto que tratou dos trabalhos táticos,

c) Declara se que o 1.0 curso do informações para coronéis funcionou
junto <lo estado maior do exército e
realizou-se
de 10 a 30 de Janeiro de 1927, interrompeudo-se até 25 de Abril, e terminou em 31 de Maio do
mesmo ano.
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Capitão médico miliciano António Maria da Cunha
Marques da Costa.
11- Capitão de infantaria,
adido, Jaime Emílio dos
Santos Kruss Gomrs.
19 _,_ Capitão,
reformado,
Carlos Augusto de Sousa
Azevedo.
23 - Major, na situação de reserva, Francisco de Paula
Paleta.
26 - Maj .ir, reformado, Francisco José de Faria Picão,
3 - Alferes, reformado, João Gonçalves.
5 - Major, reformado, Aparício Pereira do Lima.
6 - Alferes, reformado, João Coelho Lopes.
9 - Tenente-coronel,
reformado, Afonso Henriques de
Antas Lopes de Macedo.
10 - Major de infanta ria Jaime Basso Marques.
13 - General Bernardo de Faria e Silva.

Rectificações
Na Ordem do Exército

n.? 2, 2." série, do corrente ano, p. 62,
lu, deve ler-se: "Fevereiro 2».
Exército n.O 4, 2." série, do corrente' ano, p. 120,
«31», deve ler-i'fl: ,,30,,; p. 128, I. 42, ou de se lê:
deve ler-se: «mesmo ruêse ; p. 168,1. 11, onde se
ler-se: ,,2:412,,; 1.17, onde se lê: "113/818,,, deve

1. 25, onde se lê: «Fevereiro
Na Ordem do

I. 11, onde se lê:
«COrrente mês",
lê: "2:418,,, deve
ler-se: 116/617.

Júlio Ernesto de Morais Sarmento,
Está conforme.

\

Mn\l~STERIO DA GUEHR;~
9 DE JUNHO OE 1928

ORDEf\1 '00

EXÉRCITO

(2.1\ Série)

Publica-se ao exército

o soguinte:

1.'- Decrtllu
lIinis!ério da Gaerrt- L" Directl0 Geral- f." Brpartição

°

Usando da faculdade que me confere
n. ° 2.0 do artigo 2.° do decreto
11.° 12:740, de 26 de Novembro
de 1926, por força do disposto no artigo LOdo decreto
n," 15::331, de 9 de Abril de 19:!8, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por hem decretar que, nos termos
da lei n.? 1:817, do 12 do Aeosto de 1925, () decreto
n," 1:3:872, do 1 de Julho de 1927, se pague o subsidio
mensal do 6,5 n D. Ana Maria Lopes e sua filha, D. Teresa de Jesus Lopes, viúva o órfã do capitão, nu situação
de reserva, Francisco Lopes, o a D. ~furjota da SiL\"11 o
a S(\US filhos menores,
Mário, Juime (' André, viúva e
órfãos do tenente chefe de música. André da Silva ..
O Ministro da Guerra assim o teuha.untendído
.. faça
executar.
Paços do Govêrno da República,
19 do Maio
de 19:.?8. - AN'rÓS'IO ÓSCAR DE FRAGOSO CAR\!ONA.-

Júlio Ernesto de J{orais Sarmento.

de

Usando da faculdade
qu~
confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, do ~6 do Novembro do
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n,? 15;;331,
de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Mi-

,
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nistro da Guerra : hoi por bem decretar que, nos termos da lei n." 1:817, de 12 de Agosto de 1925, e decreto n.? 13:872, de 1 do Julho de 1927, se pague o
subsídio mensal de 6Q, a D. Henriqueta
Maria da Conceição Rólo Gonçalves,
viúva do alferes,
reformado,
João Gonçalves,
e a D. Alice Nasy Mousinho de Albuquerque,
viúva do capitão de cavalaria Luis Mousinho
de Albuquerque.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar.
Paços do Govêrno da República, 26 rle Maio
de 1928. - ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA-

Júlio Ernesto de Morais Sarmento.

2. o - Por decretos de f 9 de Maio findo:
lIinislério da Guerra - f.& Dirrcção 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 de 1920,
aos oficiais de cavalaria em seguida mencionados:
Tenentes:
Joaquim
José F'radique no regimento
de
cavalaria n.? 3, Emídio Jacinto da Silva Coelho no regimento de cavalaria n." 5, Abel Monteiro Lourenço e Patrocínio
Gonçalves
no regimento
de cavalaria
n. ° 6,
Francisco
Simões Caneira na guarda nacional republicana, desde 1 de Novembro de 1927, p,or terem completado o tempo' de serviço efectivo necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sobre o sôldo, ficando
nula e de nenhum efeito.a
parte do decreto de 31 de
Março último, publicado
na Ordem do Exército n. o 4,
2. a série, do corrente ano, que concedeu as mesmas vantagens desde 30 de Junho de 1927 ao primeiro e terceiro dos mencionados
oficiais.
Abatido
ao efectivo dó exército o tenente do quadro
auxiliar dos serviços de engenharia Boaventura
Marques
Leitão, por ter completado
o tempo de ausência necessário para constituir deserção em 15 de Janeiro do corrente ano.
Demitidos do serviço do exército os capitães de infantaria Alfredo António Chaves c Júlio César de Almeida,
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por se acharem incursos nas disposições do artigo 10.0
do decreto n.? 13:137, de 15 do Fevereiro do corrente
ano.
Supremo Tribunal

Milita.r

Vogais, os genorais Alfrodo Mendes do Magalhães
Ramalho o José Ernesto do Sampaio.
Conselho Superior

de Promoções

Exonerados de vogais os generais Artur Aníbal Botelho e Ricardo Júlio I vens Ferraz.
Adidos

Capitão de cavalaria, ajudante de campo do comandante da Ln rC'gião militar, Luís do Figueiredo, por ter
sido requisitado para desempenhar uma comissão do serviço dependente do Ministério do Interior na policia de
segurança pública do POrto.
Adido ao quadro

Capitão ele infantaria, adido, Aníbal Augusto, que de
l'egresso do Ministério das Colónias se apresentou em
12 de Maio do corrente ano.
Disponibilidade

'I'enente de infantaria, adido, César Augusto de Oliveira Coelho, que se apresentou de licença ilimitada.

3.

o-

Por decretos de 26 de MaIo Ondo:
lIini8lério da Guerra-l.a

Direcção Geral- f.& Reparlit.ão

Tenente, o alferes do secretariado militar Alexandrino
de Simas Nunes, da Direcção da Arma de Infantaria,
em conformidade com o parecer do Conselho Superior
de Promoções.
lIiuiilério da Gverra - f.& Direcção Geral-

ta Repaltição

Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
ao tenente de cavalaria, adido ao quadro, Eduardo de
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no regimento
de cavalaria
n. ° 7,
mês, por ter completado o tempo
de serviço efectivo como oficial necessário
para o primeiro aumento de 10 por cento sobre o sõldo.
Madnreira

Proença,

desde 18 do corrente

Concedidas
as vantagens
do que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, do 10 de Maio de 1919.
modificado pela loi n.? 1:039, do 28 de Agosto do 1920,
a contar das datas que lhes vão indicadas, aos seguintes
oficiais do serviço do administração
militar, por terem
completado
o tempo do serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sabre
o sOldo:
Majores:
Eduardo
Guedes de Carvalho 'MenesAs, no
quadro dos oficiais do serviço de administração
militar,
e Artur Armando de Magalhães Correia, na guarda nacional republicana,
desde 1 de Abril último.
Tenentes:
António Ventura,
do regimento do cavalaria n ," 8 e António Francisco
Caruncho, no quadro dos
oficiais do serviço de admiuistração
militar, desde 1 de
Dezembro
do 1926, e Álvaro de Oliveira, do grupo de
artilharia
a cavalo n.? 2, desde 30 de Junho do ano
findo .
. Concedidas
as 'vantagens
de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio do 1919,
modificado pela lei n." 1:030, de 28 de Agosto de 1920,
a contar desde 1 de Dezembro de 1926, ao tenente do
serviço de administração
militar, da La companhia do
mesmo serviço, Joaquim Augusto da Silva, por ter completado o tempo do serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sObre o
sõldo, ficando por esta forma rectificado
o decreto de
24 do Março do corrente ano que lhe concedeu as referidas vantagens.
Nula e do nenhum efeito a parte do decreto de 10 do
Março de 19~8, inserto na ardem do Exército n, o 4,
2.n série, do mesmo ano, quo passou à situução de adido
o capitão do regimento de infantaria n. o 22 António Mnria da Silva Mendes.
Considerado
professor
efectivo do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército o major do infantaria,
com
o curso do estado maior, Agostinho
Barreto .Rodrigues
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de Oliveira, nos termos do § LOdo artigo 151.0 do regulamento do referido Instituto, de 6 do Setembro de
1923.
Conselho de Rocursos

Exonerado de vogal o general, adido ao quadro do
genpralato. José Mendes Ribeiro Norton do Matos.
Vogal, o general, na situação de reserva, José Pedro
<loLemos.
Regimento de artilharia

de oosta n.· 2

Capitão de artilharia Joaquim Mendes do Amaral, que
de regresso de licença ilimitada se apresentou em 21 de
Abril último.
Quadro da arma de cavalurí a

Capitão, adido ao quadro, na aituação de inactividade,
JOão Jacques Sardinha da Cunha, por ter sido julgado
pronto para todo O serviço pela junta hospitalar de inspecção.
Adidos

Tenentes do batalhão do metralhadoras n.? 1 José
Maria Ribeiro da Silva e do regimento de artilharia ligeira n. o 4 António Pedro da Costa, por terem sido requisitados para desempenhar uma comissão de serviço
dependente do Ministério das Colónias, nos termos do
decreto n.? 13:309, de 23 de Março do 19~7.
Adidos ao quadro

Tenentes do infantaria, adidos,
António Albano O António Josó de
que de regresso do Ministério das
taram: os dois primeiros em 18
Maio do corrente ano.

Manuel dos Santos,
Andrade Fig-Jeiredo,
Colónias se apresene o último em 19 de

Dleponib1l1dade

Coronel de infantaria, adido, Joaquim Pereira Cardoso, tenente- coronel de infantaria, nos termos do decreto n.? 14:8í39, do 11 do Janeiro do corrente ano,
adido, Josó Machado Duarte Júnior o o major de infantaria nos termos do mesmo decreto, adido, Luís Ernesto da Cunha Lima, que se apresontaram e o primeiro
do licença ilimitada, o segundo e terceiro, respectivamonto, do Ministério das Colónias o do Ministério do
Interior na guarda nacional republicana, em 19 de Maio
elo corrente ano.
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Supranumerário

Capitão de infantaria no quadro ele comissões, da Escola de Oficiais Milicianos, José Alfredo do Amaral Esteves Pereira.
lIini!tério
da hem-

f.& Diree~,io Gml"': P

Repuli~o

Condecorado com n medalha militar de prata da classe
bons serviços, com palma, por se achar ao ábrigo
alínea b) do § 2.° do artigo 8.° o n." 3.° do artigo 13.·
regulamento para a coneessão da medalha militar,
28 de Setembro de 1917, alterado pelos decretos
D.oS 6:093, de 11 de Setembro de 1919, o 12:081, de 9
de Agosto do 1926, o tenente de infantaria Alfredo Ribeiro Gomes de Barros.
de
da
do
de

Condecorado com a medalha militar de cobre da classe
de bons serviços, com palma, por se achar ao abrigo
das alíneas a) e b) do § 3.° do artigo 8.° e D.O :3.0 do
artigo 13.0 do regulamento para a concessão da medalha militar, de 28 de Setembro de 1917, alterado pelos
decretos n.O 6:093, de 11 de Setembro de 1919, e 12:081,
de 9 de Agosto de 1926, o primeiro sargento artífice
serralheiro-espingardeiro
n." 4:592, da 1." companhia
de depósito o rocrutamento da colónia de Moçambique,
Américo Inácio ela Rocha.
I

Condecorado com a medalha militar do cobre da classe
de bons serviços o soldado n.O 129;5:729 da 2.& companhia do batalhão u." 2 da guarda nacional republicana Francisco Garrotes Paula Carrapato, por se nchar
ao abrigo da alínea a) do § 3.0 do artigo 8.0 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.
I

Ministério da Guma- 3.11.Dimção Geral- 8.11. Rrparlição

Considerados, para todos os efeitos, nas suas situações
anteriores, com o põsto de tenente-coronel, conservando,
porém, a patente de coronel até que êste posto lhes venha a caber pela legislação em vigor, nos termos e para
os efeitos do artigo LOdo decreto n. o 15:448, de 3 de:Maio do corrente áno , os coronéis do corpo do estado
maior António de Sousa Guedes Cardoso Machado, Joa-
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quim dos Santos Correia, Joaquim Maria de Oliveira
Simões e João Diogo Guerreiro Telo, que tinham sido
promovidos ao referido põsto, respectivamente, os dois
primeiros o o último por decreto de 31 de Março e o
terceiro por decreto de 12 de Maio do corrente ano e
todos por virtude do disposto no decreto n. o 14:108, de
15 de Agosto de 192í.
Por virtude do parecer do Conselho Superior de Promoções, de 1:3 de Fevereiro do corrente ano:
Coronéis do corpo do estado maior Genipro da Cunha
de Eça Costa Freitas e Almeida, Carlos Maria Pereira
dos Santos e António Maria de Freitas Soares, quo chegaram à sua altura. para entrar no respectivo quadro,
respectivamente, em 4 de Junho de 1923, 31 de Dezembro de 1924 e 5 de Dezembro de 1925, sejam considerados como tendo chegado à sua altura para entrar no
mesmo quadro cm 21 de Agosto de 1926.
'I'oneutes-coronéis
do corpo do estado maior Joaquim
Eduardo Martins da Costa Soares e Alfredo Ernesto da
Cunha, promovidos a êste pósto contando a antiguidade
desde 0 de Fevereiro de 1920, passE'm a contar a antiguidade do mesmo pôsto desde 21 de Agosto de 1926.
Majores do corpo do estado maior Vasco de Carvalho
e José Guerreiro de Oliveira Duarte, quo deram ingresso
no mesmo corpo, respectivamente, desde 19 de Novembro de 1921 e 18 de Julho de 1926, sejam considerados
como tendo dado ingresso no mesmo corpo em 21 do
Agosto de 1926.
Majores do corpo do estado maior José Maria Cabral
de Sampaio e César Augusto Mano, que foram promovidos a êste põsto para o mesmo corpo contando a antiguidade, respectivamente, desde 12 de Setembro de
1924 e 27 de Junho dê 1025, passem a contar a antiguidade do mesmo põsto no mesmo corpo desde 21 de
Agosto de 1926.

4. o - Por deereto! de 2 do corrente mê,s:
linistério ~a Guerra - f .. Direrção Geral- P 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,
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ao tenente do grupo independente
de artilharia
de montanha n.? 12 António do Almeida,
desde 3 do Janeiro
de 1927, por ter completado o tempo do serviço efectivo
como oficial necessário para o primei o aumento de 10
por cento sobre o soldo.
i

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 do 1920,
a contar do 1 de Dezembro de 1927, ao capitão de engenharia
Manuel António Soares Zilhão, por ter completado o tempo do serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento do 10 por cento sôbre o
sõldo.
Provido definitivamente
no cargo de professor adjunto
do grupo constituído
pelas 22." e 27." cadeiras da 1<J8cola Militar, o capitão de engenharia Flávio Jos6 Álvares
dos Santos.
Nulo e de nenhum efeito o decreto
de 1927, inserto na Ordem do Exército
do mesmo ano, que passou ao quadro
tão do engenharia, adido no Ministério
Comunicações,
António Maria Novos do

de 11 de Junho

n.? 8, 2.& série,
da arma o capido Comércio e
Carvalho.

Adidos

Tenentcs : do infantaria,
no quadro da arma, Delfim
Pais Lopes; adido ao quadro, do batulhão do caçadores
n." 8, Manuel Lourenço
Novo, o miliciano do quadro
especial, na Escola do Oficiais Milicianos, Raúl Gui da
Costa Oliveira, o prim-íro por ter sido requisitado
para
desempenhar
uma comissão de serviço dependente
do
Ministério
das Colónias no Depósito Militar Colonial, o
segundo por ter sido requisitado
para desempenhar
uma
comissão de serviço dependente
do lfinistério
do Interior na ~llarda nacional republicana o o último nos termos
do n ." 2.° do artigo 4.° do decreto n.? 12:1G2, de 21 de
Agosto do 1926, por se encontrar prestando
serviço no
batalhão de aerosteiroa,
Adido ao quadro

Tenente,
O alferes
do q uadro auxiliar dos serviços do
artilharia,
adido ao quadro, António Rodrigues Cardoso,
contando
a antiguidade,
para todos os efeitos, desde 2
de Fevereiro
do corrente ano.
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Adido ao quadro nos termos do decreto n,> 13:020,
de 16 de Dezembro de 1926

Tenente

do infantaria,

adido, Luis Gamito Dentinho,

por ter deixado do prestar serviço na arma do aeronáutica.
Reserva.

Tenente de infantaria, adido ao quadro, na situação de
Iicença ilimitada, Armando José Rodrigues Borges, por
ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta
hospitalar de inspecção.
Reforma.

Coronel do infantaria, graduado, adido no Ministério
das Colónias, Alfredo Frederico de Albuquerque Felner,
que regressou do referido Ministério em 31 do "Maio do
corrente ano, por lho ser aplicável o disposto no § 4.°
do artigo 198.u do decreto de 7 de Setembro de 1899.

5.' - Pertuias
Por portlrla~ de iZ de Maio Dndo :
Minislério
d. Gmra - Repartiçit de Gaàiuele
Tendo o coronel de infantaria, com o curso do estado
maior, João António Corroia dos Santos publicado ultimamente o seu livro O Problema Nacional Português, em
que se versam assuntos do instrução a quo sempre se
tem dedicado com brilho, como o atestam as suas várias
conferências no Pais o no estrangeiro: manda o Govêrno
da República Portuguesa. pelo Ministro da Guerra, louvar o referido oficial pelo seu saber e inteligência o
ainda pelo impulso que procura dar às letras pátrias.
Dissolvida a comissão nomeada por portaria do 24 de
Fevereiro do 1923. publicada na Ordem do Exército
n.? 4, 2.& série, de 3 do Março do mesmo ano, ficando o
serviço da orgauizução
do arquivo da extinta 2.& Direcção Geral do Ministério da Guerra a cargo do capitão
do secretariado militar, cm serviço do mesmo arquivo,
Mário Rodrigues de Oliveira.
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Por portaria de f 6 de Maio nndo :
linistério

da ~uerra - Repartição do Gabinete

Tendo a comissão nomeada por portaria de 18 de
Dezembro de 10:36, publicada na Ordem do Exército
n." 24, 2.:l série, do mesmo ano, frito entrega dos diplomas que foi encarregada de elaborar sõbro promoções aos postos inferiores do exército e sõbre vencimentos de oficiais e praças de pré do exército: manda. o
Govêrno da República Portuguesa,
IJPlo Ministro da
Guerra, dissolver a referida comissão e louvar os oficiais abaixo mencionados, que a compunham, pela forma
criteriosa como procederam à elaboração dos referidos
trabalhos , que revelam, além de um aturado estudo, uma
superior inteligência, muita competência profissional,
zêlo e dedicação pelo sorviço :
General José Pedro de Lemos;
Coronel do serviço de administração militar Jo110 de
Brito Pimenta de Almeida Júnior;
Tenentes-coronéis:
de infantaria Jorge Augusto Rodrigues e António Germano Guedes Ribeiro de Carvalho j de engenharia José dos Anjos j da aeronáutica
Francisco Xavier da Cunha Aragão, e do serviço de
administração militar :M:a.uuelEduardo Martins e João
Maria Penteado Pinto;
Majores: de infantaria Raúl Silvão Loureiro, e de
artilharia, com o curso do estado maior, José Filipe do
Barros Rodrignes ;
Capitão do secretariado militar Artur do Nascimento
Nunes.

Por portarias da t 7 do Maio nndo :
linislério

da Guerra - Repartição do Gabinete

Nomeados os oficiais abaixo designados para constiruírem a comissão de reforma orçamental do Ministério
da Guerra, a q ue so rofere o artigo 42.° do decreto
n." 15:465, de 14 do corrente, dos quais o primeiro será
o presidente:
Coronel do corpo do estado maior João de Sousa
Eiró ;
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'I'enente-coronel
de engenharia
Augusto
do Azevedo
o Lemos Esmeraldo
de Carvulhais ;
Capitães:
do infantaria,
com o curso do estado maior,
Reinaldo Valo de Andrade;
(l do
serviço de administração militar Alcide do Oliveira e Mário Rodrigues
de
Carvalho.
Dissolvida
a comissão nomeada por portaria de 2 de
Fevereiro
do corrente ano, publicada
na Ordem do
Exército n." 3, 2.lL sórie, de 10 de Março último, e louvados os oficiais abaixo mencionados,
que a compunham,
pela maneira
acertada' e pratriótica
como 1 varam a
efeito as homenagens
que foram prestadas
h memória
dos militares mortos no movimento do Fevorciro do ano
findo, por ocasião da passagem do primeiro aniversário
dõsse movimento:
'I'enento-coroncl
do batalhão do cnçadoros n. o 7 Carlos
Bandeira do Lima;
Major do infuutnr in Jaime Mndeira Pinto ;
Capitães:
do batalhão do motrnlhud orns n. o 1 Emídio
Augusto Yergílio;
do regimento
de ar ti lhar ia ligeira
n.? ô Ricardo Vaz Monteiro; de cavalaria, com o curso
do estado mnior , Humberto
de Luua da Costa Freire e
Oliveira,
e do regimento do sapadores
de caminhos de
ferro Frederico
Maria
UO Magall1i10s
11011('8e8 Vilas
Boas Vilar j
Alferes do regimento dA cavaluria n." :::Alberto Jorge
Cardoso dos Santos.

Por portarIas de 25 de Maio nndo:
lIillislrrio

da Guerra - Rpparlição do Gabinete

Considerando
quo 09 serviços gcogràficos,
cartográficos e cadustrais
se acham pela logislução vigente a
cargo de vários organismos
sem ligação entre si, o que
constitui
um õrro administrntivo
que convém evitar:
manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelos Ministros da Guerra,
Comércio o Agricultura,
nomear a
comissão abaixo indicada parn, com urgência, propor a.
reorganização
dêstos scrviços :

Presidente:
Contra- almirante

Carlos

Viegas

Gago

Coutinho.
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Vogais:
Coronéis:
do corpo do estado maior António Nogueira
Mimoso Guerra
e Carlos Maria Pereira dos Santos, e
na situação de reserva Manuel Joaquim da Silva ;
.Major de infantaria,
com o curso do estado maior, Raúl
Frederico
Rato;
Capitão de artilharia Vítor Ilugo Duarte de Lemos;
Director geral do ensino e fomento Dr. Acrísio Oanas
Mondes.

liuiltério da ~uma - S.· Direcção Geral- P lrpartiçl0
Nomeados o tenente-coronel
da aeronáutica
Francisco
Xavier da Cunha Al'Ugão, como vogal, o o tenente de
artilharia
Osvaldo
da Conceição Vieira Andrade,
como
secretário, sem voto, da comissão encarregada
de estudar
os diferentes
diplomas orgânicos
do exército <' propor
as alterações
quo julgar convenientes
no sentido do os
tornar tmais eficientes, atendendo u. impreterível
necessidado de reduzir, tanto quanto possível, as despesas militares. O serviço desta comissão tom preferência
sabre
qualquer outro.

Por portarias da 26 de Jlh.lo ftndo :
IIjlli~térioda Guem - {." Direeçb 'tral-

~,. ItflrtíçJt

Lourado

o tenente veterinário
do Hospital Militar
Principal, João António Lopes Alvos, pela
vontade,
competência profissional,
zôlo e dedicação
que tem desempenhado
todos os serviços de que tom
encarrog ado.

terinário

Voboa
com
sido

linisttri. ia Guerra- La Birecçi. Geral- 3,a !tpartiçb
Admitidos no Asilo do Inválidos Militares da Princesa.
D. Maria Bencdita os soldados, reformados, Avelino Gonçalvcs, n." 201 da 3.:1 divisão do Depósito Militar Colonial, e João Luís Pinheiro, n." 363 da. 4.a companhia, por
lhos aproveitar
a condição 5.& do artigo 4.° do rospoetiTO regulamento.
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Por portarIa de 2 do corrente mês:
lini!tério da Guerrl-

r

La Direc~ão Gml-

P

Repartição

Exonerado de secretário das comissões nomeadas por
portarias de 14 de Outubro de 1926 e de 30 de Abril
do 1927 para rever o Código de Justiça Militar o o rogulamento do disciplina militar o capitão de infantaria
llário Jogucira, e nomeado om sua substiturção o capitão
de infantaria Jerónimo José Nunes da Glória, já agregado às referidas comissões.

6.

o-

Por determInação do GOfOrno da Republica:
Ministério da Guerra- 2. a Direcção Geral -

La

Repartitiio

Tenente do quadro da arma de infantaria Amaldo José
Claro da Fonseca, pelo pedir.

linisl'ério da Guerra - P Direcção Geral- d.a Rcparliçá9

Tenente-coronel, comandante interino da defesa contra
aeronaves, Anacleto Domingues dos Santos.
Adido ao quadro

Capitão do regimento do infantaria n. o 3 Camilo, Dias
de Lima.
Regimento

de infa.ntaria. n.O3

Alferes de infantaria, adido ao quadro, Adolino Cardoso de Almeida, pelo pedir.
Regimento de infantaria

Capitão do infantaria,
Chaves, pelo pedir.

n.O 11

supranumerário,

José Libãnio

Regimento de infantaria n.O12

Tenento de infantaria,
Santos, pelo pedir.

adido ao quadro, David dos

Regimento de infanta.ria n.O16

Major de infantaria,
da Cunha Lima.

em disponibilidade,

Luís Ernesto
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Regimento do infantaria. n.v 17

Tenente do infantaria, adido ao quadro nos termos do
decreto n.? 13:020, de 16 de Dezembro de 1920, Luís
Gamito Dentinho.
Batalhão do caçadores n.· 5

Tenonte do batalhão de caçadores
ricio Jorge de Lima, pelo pedir.

li. o

1 Henriq ue Mau-

Batalhão de caçadores n,> 6

Tenente de infantaria, adido ao quadro, Paulo Folgado
Dias, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão do caçadores n.· 7

Exonerado de comandante o coronel António Augusto
Dias Antunes.
.
Comandante, o tenente-coronel, segundo comandante,
Carlos Bandeira de Lima.
Capitão, adido ao quadro, do regímonto de infantaria
n.? 17 Abel Baptista da Silva, pelo pedir.
Tenentes de infantaria, do quadro da arma, Manuel
Nunes Castim, Josó Simões e Luis Baptista; adidos ao
quadro, Diogo Mendes da Maia, José Joaquim de Oliveira Pegado e Carlos Alberto Cardoso do Amaral,
sendo êste pelo pedir; milicianos do quadro especial'
Jaime José Rodrigues Braga e Manuel da Mota Marques
Guerra.
Batalhão de metralhadoras n.· 3

Capitão do extinto quadro dos capelães militares Ce·
Iestino Cândido do Vale.
2.' inspeoção do al'tilharla

Inspector interino, o coronel do quadro da arma Coriolano Vítor Salgado de Andrade.
Regimento de artilharia ligeira n,· 3

Segundo comandante, o tenente-coronel
nalva de Figueiredo Oliveira Rocha.

Albino Pe-

Regimento de artilharia ligeira n.· IS

Capitão da escola. de defesa contra aeronaves Nuno
Avides do Espírito Santo,
Regimento de artilharia de costa n.· 1

Major comandante da escola. de defesa contra aeronaves João José Soares Zilhão.
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Grupo independente de artilharia pesada n.· ~

Tenente do grupo independente de artilharia pesada
n.? 3 Luís António Simões Candeias, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
Grupo independente do artilharia de montanha n.· 12

Üapitão do quadro da arma Manuel Pereira de Bastos
Valença.
.
Grupo independente de artilharia montada n.s 14

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
no quadro, José Maria do Amorim J úuior, pelo pedir.
Grupo de artflhat-ía a cavalo n.O 1

Tenento miliciano do quadro especial, do grupo independente do artilharia montada n," 24, David da Silva
Rosado, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Alferes miliciano do quadro especial do grupo independente do aviação de bombardeamento Jacinto Fialho
de Oliveira.
Grupo de defesa submarina de oosta

Major do quadro da arma José Augusto Monteiro do
Amaral.
Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
do grupo indopcndento de artilharia pesada n. o 2, Amadeu Eduardo de Campos Beltrão Ferreira Viana.
3.' oompanhia de trem automóvel

Capitão do quadro auxiliar dos serviços de engenharia, do regimento de telegrafístas, Aurélio da Cunha Ribeiro.
2.' brigada de cavalaria

Comandante interino, o coronel, no quadro da arma,
Alberto Stauffenger Bivar de Sousa.
Regolmentode telegrafistas

Tenente de engenharia, da escola do defesa contra
aeronaves, Jorge César Oom,
15.'Inapeoção de administração milmr

Capitão do serviço de administração militar, na situação de disponibilidade, Ilenrique Augusto Cesário.
Colégio Militar

Capitão de infantaria, da Escola de Oficiais Milicianos,
Henrlqus Augusto Perestrelo da Silva.
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L" companhia. do reformados

Exonerado
do comandante
o major de infantaria,
na
situação de reserva, António Emílio da Cunha Vale.
Comandante,
o capitão, adido ao quadro, Camilo Dias
de Lima, pelo pedir.
Arsenal

do Exército

Capitão do serviço de administração
militar, no quadro de comissões, da escola do defesa contra aeronaves, Vergílío Rodrigues Valente.
Fúbrica

de Darcarena

Exonerado
do director
o coronel, na situação de reserva, Flórido Munhoz Bastos da Fonseca.
Director,
o major
do artilharia
Mário da Silveira
Guerra Freire Tomudo.
Armazéns

de Venrlas Novas

Alfer('s do quadro auxiliar dos serviços do artilharia,
do grupo independente
do artilharia
posada n. o 3, José
Consciência,
Asilo de Inválidos Militares da Prinoosa
D. Maria Benedita

Exonerado
de secretário,
pelo pedir, o major, na situação do reforma,
Alfredo Augusto
Hipólito Corroia
Maximiano o Costa.

7.0-llinistério

da Guerra - nel'arti~ão do 6'lbinete

a) Declara- so que é René Bohet o não René Behet o
nome do cidadão belga a quem so refere a portaria do
1:3 de Maio do corrente
ano, publicada na Ordem do
Exército n. o 6, 2. a sério, do 17 do mesmo mês.

b) Tondo sido agraciados com as mercõs da Sociedade
Portuguesa
da Cruz Vermelha
os oficiais e prar;a om
seguida
moncionados,
é-lhos permitido usar as respectivas insígnias:
l\-.l:edalhade louvor
Tenentes:
do serviço de administração
militar Arnaldo Brasão, José Martins dos Santos Loureiro, Fausto
Rosário
da Conceição, Salvador Pereira da Silva, Luís
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António Silveira
o José Marques Vieira. do Azevedo, o
do secretariado militar Francisco
da Silva Viegas.
Aspirante
fi oficial do secretariado
militar Joao Colares Oifuentos.

c) Publica-se
a cópia autêntica
do acórdão proferido
pelo Supremo Tribunal de Justiça nos autos de recurso
admiuistrutivo
n, o Gb5, em que é recorrente
João Alvos
Peneira o recorrido o Ministro da GUf'ITa:
Nos untos do recurso administrativo
n. o 685, em quo
6 recorrente João Alves Ferreira e recorrido S. Ex. a O
Ministro da G uerra, foi proferido o acórdão soguinte i
Acórdão de fi. 18:
Acordam os do Supremo Tribunal do Jllstiça:
João Alves Ferreira,
capitão, reformado, pelo decreto
n,o 12:018, recorre
do despacho do Ex.'"° Ministro da
Guerra
que referendou
a sua reforma por entender que
ela fui foita indevidamente.
Alega ele na sua petição de fi. 1 que embarcou para
França em 27 do Julho do 1917, tendo regressado
em
18 de Maio de 1918; que em Frauça esteve som pro ao
serviço IJUS linhas, ml'UOS no mês de Setembro em que
baixou ao hospital de sangue por motivo de lima inflamação nos olhos proveniente
de gases lacrimogénios;
que depois do 9 de Abril, devido à absorpção de gases,
adoeceu
e baixou a uma ambulância em 30 do mesmo
môs, sendo no dia seguinte evacuado para os hospitais
da Base onde não pôde ficar por falta do lugar; e que
cm 13 de Maio foi presente à junta módica do põsto do
socorros,
tendo sido julgado incapaz de todo o serviço
por não lhe poderem dar uma licença de mais de trinta
dias; alega mais que, não tendo podido verificar se tinha
ficado registo no livro das juntas, pediu no mesmo dia
particularmente,
sendo-lho passados pelos próprios médicos da junta da sua unidade, atestados do que a sua
doença «toria sido adquirida. pela Intoxicação dos gases
sobretudo no 9 do Abril», o com 010s pediu a concossão
do seu ferimento, que por ordem do Ministério da Guerra
foi averbada
na sua fõlha do matrícula;
e que nestes
termos ficou oficialmente reconhecida. a sua incapacidade
por ferimentos
de gases em 9 do Abril, pelo que devia
ter sido incluído na excepção do n.? 1.0 do § único do
artigo 5.0 do citado decreto, e não no corpo do mesmo
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artigo, visto que a falta de registo no livro das juntas
devia ser suprida pelos ditos atestados e averbamentos.
Sendo ouvido o Ministro
da Guerra,
respondeu
a
fi. 7: «que o recorrente
foi julgado incapaz de todo o
serviço em 6 de Uaio de 1918, não tendo beneficiado
do disposto
no n." 1.0 do § único do artigo 5.° do decreto n." 12:018 porque do seu processo da junta não
constava ferimento por gases».
Nas aleguções
de fi. 10 a 12 e documentos
que as
instruem mostra-se que ao recorrente
foi deferido o seu
pedido de averbamento
no seu registo do matrícula
«do
ferimento por gases, de quo foi vítima na batalha do La
Lys s ; não constam, porém, os atestados médicos da.
junta, a que atrás so faz referencia,
nem mostra o documento de fi. 16 que a certidão dêles tivesse sido pedida (' fôsse indeferida a sua passagem.
N estes termos; o
Atendendo
a que se tem do conhecer do recurso por
ser competente o tor sido interposto
em tompo ;
Aten::londo a que o n." 1.0 do § único do artigo 5.°
do citado decreto dispõe « quo continuarão
no serviço os
militares
que tenham sido julgados incapazes por motivos de ferimentos em combato, desde que> tal ferimento
conste do processo da junta», c tal ferimento não consta,
como o recorrente
confessa, nem êle reclamou contra, tal
omissão, n. o 3.0 do citado P arú grafo ;
Atendendo
a que não se mostra que os referidos atestados médicos tenham sido passados; contudo, admitindo
que o foram, e nos termos om que o recorrente
declara,
õles não podiam suprir a falta da declarucão dos médicos da junta, porquanto
não dizem que a doença fõsse
adquirida
pela intoxicação do gases, e sim «qne poderia
ter sido adquirida»,
o que é diferente, visto que admitem
que a doença podia ter tido outra causa; mas
Atendendo
a que o averbamento
no registo da matrícula do recorrente
do ferimento por gases, de que foi
vítima na batalha do La Lys, foi autorizado por dospacho do Ministro da Guerra,
de 21 de Novembro
de
1924, pelo que se reconheceu oficialmente que tal ferimento foi verdadeiro,
muito embora não constasse do
livro da junta; e
Atendendo
a que tal reconhecimento
supre a falta da
doclarnção dos médicos da junta:
Por estes últimos fundamentos
concedem provimento
ao recorrente
com todas as suas conseqüências legais.
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Lisboa, 3 do Junho de 1927.-Sousa Teles=-c.I, Soa'l"es- 8. Monieiro-u-E, Santos- C. Gonçalves.
Está conforme. - Secretaria do Supre-mo Tribunal de
Justiça, 3 de Junho de 19:37.-Pelo Secretário Director
Geral (assinatura ilegível).

8. 0_ Ministéri. da Guerra - tA Direcçit Geral- L a Rrpartição

a) Declara-se que chegou à sua altura para entrar no
respectívo quadro, em 10 de Outubro de 1926, o capitão
do secretariado militar Augusto da Conceição Rocha.
b) Declara-se que o vencimento atribuído pela Ordem
do Exército n," 1, 2.a sério, de 1927, ao capitão na situação do roserva José Caetano Mazziotti Salerua Garção é na totalidade de 303608, sendo: ponsno de reserva, 22i)tS; 0,14 por couto. 4-509; lei n." 888, 22b90j
lei n.? 1:3:32, 45:580; invalidez, 20 por cento, 59656, e
10 por cento sôbre o total, 351573.
c) Rectificados, se publicam os vencimentos a que tem
direito nos termos do despacho ministerial de 28 de N 0vembro do 1926, que maudu aplicar as vantagens estabelecidas pelo § 1.0 do artigo 6.0 da lei n. o 888, de
1919, o oficial na situação de reserva, em seguida mencionado, cm substituição dos que lhe foram arbitrados
pela Ordem do Exército n. o 2, 2. série, de Hl27 :
Tenente Viriato de Noronha Castro Cabrita, 604,$16,
sendo: pensão de reserva, 3661$16; 50 por cento de ín..
validoz, 183608; 10 por cento sôbre o total, 54;$92.
11

9.o -Iliuislério

da Guerra-

f_A

Diretçh Geral-ta

Repartição

a) Declara-se que os generais João Carlos Craveiro
Lopes e Domingos Augusto Alves da Costa Oliveira
contam a antiguidade do referido pôsto desde 5 do mês
findo.
b) Declara-se que o capitão de infantaria Jaime Emílio dos Santos Krusse Gomes deixou, em 1 de Abril de
1924, de estar na situação de adido em serviço no Mi-
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nistério
das Colónias, tendo continuado, porém, na
mesma situação mas com licença ilimitada até 11 de
Abril do corrento ano, data em quo faleceu.

c) Declara-se que, por portaria do delegado especial
do Govêrno da República nos Açôres, foi exonerado de
chefe da secção militar e ajudante do campo o capitão
de infantaria J oito Alpoim Borges do Oan to.
d) Doclara-se que, por portarias do delegado especial
do Govêrno da República nos AÇÔI'OS, foi exonerado de
chefe interino da secção civil e nomeado ajudante de
campo o chefe da secção militar o capitão do regimento
de infantaria n,? 4 Gonçalo Lõbo Pereira Caldas de Barros.
e) Declara-se que o tenente do infantaria, em disponibilidade, César Augusto do Oliveira Ooelho presta serTiço na 1.& companhia de trem automóvel.
f) Declara-se que) por portaria do Ministério das Colónias, de 17 de Abril do corrente P.DO, inserta no Diário
do Gocêrno n." 95, 2.~ série, de 28 do mesmo mês, foi
exonerado de chefe do Gabinete do Ministro o major de
infantaria José Tristão de Bettoncourt, e louvado pelas
manifestas provas de leal e inteligente colaboração que
deu no desempenho do referido cargo.
g) Declara-se que, por portarias do Ministério das Colónias, de 17 de Abril do corrente ano, insertas no Diário do Gocêrno n. o 95, 2.& série, de 28 do mesmo mês,
foram exonerados de secretários do Ministro o capitão
de artilharia, com o curso do estado maior, .Álvaro
Lourenço Pereira e o tenente de cavalaria Eduardo Alberto de Abreu Brazíel, e louvados pelo muito zêlo e
competência com quo exerceram o referido cargo.
Declara-se quo o tenente de infantaria, adido no
do Interior, Francisco Holbeche Fino, continua n desempenhar as funções de oficial do tiro e arma1I1C'ntona Escola Militar, dando instrução de tiro aos
alunos desde 31 de Maio d(l 1027, data em que foi mandado apresentar naquele Ministério.
11)

Ministério

i) Declara-se que o tenente do infantaria, adido no
quadro, Ernesto Júlio da Graça Gonçalves, separado
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do serviço por decreto inserto na Ordem do Exército
n. o 6, 2. a série, do corrente ano, pertencia ao batalhão
de ciclistas n. o 1.

J1 Declara-se que o alferes miliciano de infantaria
Francisco de Oliveira Barbas, demitido do serviço do
exército por decreto inserto na Ordem do Exército n. o 6.
2.'- sério, do corrente ano, pertencia ao regimento de infantaria n." 2.
k) Declara-se que fica sem ofeito a colocação do tenente do regimento de infantaria n," 20 António Argel
de Melo na carreira de tiro do Mortágua, inserta na
dem do Eeército n. o 6, 2. a série, do corrente ano.

ar..,

l) Declara-se que o tonento miliciano António Balha
e Melo, que pela Ordem do Exército n.? 6, 2.& série. do
corrente ano, passou ao quadro especial a que sp refere
o artigo 5.° do decreto n." 7:823, pertencia ao regimento
de infantaria n. ° 12.
m) Declara-se que o tenente do infantaria, em disponibilidade, César Augusto do Oliveira Coelho, em serviço na La companhia de trem automóvel, chegou à sua
altura para entrar no respectivo quadro.
n) Declara-se que o tenente de infantaria, adido ao
quadro nos termos do decreto n." 13:020, Carlos António Parreiral da Silva, conta a antiguidade dêste pOsto
desJe 1 de Março de 1923.
o) Declara-se que o capitão de infantaria, supranumerário, José Eugénio Santos de Lemos, continua exercendo as funções de ajudante de campo do general José
Pedro de Lemos, como vogal do Conselho de Recursos,
Cumulativamente com a comissão do serviço qUfl dosempenha no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército.
p) Declara-se que deve ser considerado na situação
do supranumerário o capitão do infantaria Paulo Monteiro Júnior, que pela Urdem do Exército n.? 6.2.3. série,
do corrente Imo, foi nomeado director da carreira de tiro
de Portalegre.
q) Declara-se que o nome do coronel de infantaria, no
quadro da arma, a quem pela Ordem do Exército n.? 6,
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2.a serre, do corrente ano, foram concedidas as vantagens de que trata o § único do artigo 6. o do decreto
n." 5:570, de 10 de Maio de 1919, modificado pela lei
n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920, é Jacinto Augusto
Xavier de Magalhães Júnior e não Jacinto Augusto Xavier de Magalhães.
1') Declara-se que o capitão de infantaria, supranumerário, José Alfredo do Amaral Esteves Pereira se encontra prestando serviço na Repartição do Gabinete do
Ministério da Guerra desde 21 de Abril do corrente
ano .

•) Declara-se que os oficiais de infantaria cm seguida
mencionados seriam transferidos por motivo das informações relativas ao ano de 1927 se não aproveitassem
do que preceitua a última parte do § LOdo urtigo 69.0
do regulamento do Conselho de Recursos:
Coronel, no quadro da arma, José Luís LObo da Costa.
Tenentes: no quadro da arma, José da Cruz, e adidos
ao quadro, José Eugénio S. Francisco Xavier Lobato
Lopes Pereira e José Joaquim.

t) Declara-se que o capitão de infantaria, adido ao
quadro, no regimento de infantaria n.? 22, José Marinho
dos Santos seria transferido por motivo da informação
relativa ao ano de 1927 se ainda se encontrasse sob as
ordens do chefe que o puniu. em harmonia com o preceituado no § 1.0 do artigo 69.0 do regulamento do Conselho de Recursos.
u) Declara-se quo o tenente de infantaria, no quadro
da arma, Carlos Círíaco Ferreira da Silva, que se en-,
contra freqüentando o curso de pilôto aviador na Escola.
Militar de Aviação, seria transferido por motivo da informação relativa ao ano do 19:37 se não aproveitasse
do que preceitua a última parte do § 1.0 do artigo 69.°
do regulamento do Conselho de Recursos.
v) Declara-se que devem ser considerados na situação
de suprauumerários
e não na de quadro da arma, como
foi publicado na Ordem do Exército n.? 6, 2.a série, do
corrente ano, o capitão Manuel Augusto de Molo Cabral
e tenente António Rodrigues de Moura, ambos da arma.
de infantaria.
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~) Declara-se que é Henrique Domingues Peres o
vocdadcíro nome do tenente do regimento de infantaria
n.? 19 que pela Ordem do Exército n.? 6, 2.a sério, do
corrente ano, foi colocado no quadro da arma e na carreira de tiro de Aveiro, e que é João Maria Prazeres
Milheiro, e não João Mário Prazeres Milheiro, o nome
do tenente da mesma arma que pela citada Ordem do
Exército foi colocado no quadro da arma como director
<la carreira de tiro do Penamacor.
I

que, nos termos da lei n. ° 1:668, de 9
de Setembro do 1924, compete ao oficial em seguida
mencionado, transferido para a situação de reserva pela
Ordem do Exército n. o 6, 2." sério, do corrente ano:
'I'onente-corouel veterinário Aniceto Rodriguos da Costa,
437;51::3, sendo: pensão de reserva, ~78t518; 0,14 por
cento, 13rS24:j lei n." 888, 29ií14; lei n." 1:332, 116t>56.
y) Vencimento

z) Vencimento que, nos termos da lei n." 1:668, de 9
de Setembro de 1924, compete ao oficial em seguida
mencionado, separado do serviço do exército pela Ordem
do Exército n." 6, 2.a série, do corrento ano:
Capitão farmacêutico miliciano, do quadro especial,
Domingos Correia Arouca Júnior, 50;5.

10. 0_ linistérie di Glml- La Diretçit Gerll- ta ftepartiç10
a) Declara-se que é tenente-coronel, e não major, o
oficial do nome António José Bernardes de Miranda, a
quem se refore a alínea a) do n.? 11.0 da Ordem do
Exército n. o 6, 2.a série, do corrento ano.
b) D clara-se que fica som efeito a parte da alínea e)
da dotorminução 10."', inserta na Ordem do Exército
n.? 6, 2.'" sério, do corrente ano, que suspendeu das funções de sorvieo, nos termos do urtigo 151.0 do rogulamento de disciplina militar, o tenente de infantaria, adido
ao quadro .. José Eugénio Fordínando de S. Francisco
Xavier Lobato Lopes Pereira.
c) Declarase que o tenente, supranumerário, do regimento do infantaria n. o 4 Francisco Mota Carreiro da
Câmara chegou à sua altura para entrar no respectivo
quadro.
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d) Declarn-so que fica sem ofeito a colocação elo tenente
de infantaria
Eduardo
de Paiva Macedo na carreira de
tiro de Barcelos,
inserta na Ordem do Exército n. o G,
2. a série, do corrente ano.

e) Declara-se que, por se ter oferecido em tempo competente,
6 incluído na lista dos oficiais que no primeiro
quadrimestre
elo corrente ano se ofereceram para servir
nas colónias, durante
o mesmo ano, nos termos do decreto n.? 13:309, de 23 de Março do 1927, o trnente do
infantaria
J aimo dos Santos, ficando a ocupar o lugar
imediatamente
à direita do alferes Manuel J OSÓ da Cunha
Chaves.
f)

Declara-se
que, por portaria do Ministério das Codo 1G de Janeiro do corrente ano, inserta nç Boletim Militar das Colónias n," 2, de 10 de Fevereiro último, foram louvados
os tenentes de infantaria António
Manuol Guerreiro o Adolfo Júlio Coelho Bragu pela lealdado, inteligência
e võlo com que auxiliaram
o capitão
do quadro especial de infantaria
Francisco Martins de
Oliveira Santos no inquérito que listo oficial realizou cm
Angola o Moçambique acêrca das acusações quo formularam os cidadãos dos Estados Unidos da América do
Norte R. Cramer e E. Ross.

lónias,

g) Declara-se
que o capitão do regimento do artilharia ligeira n.? 5 Josó Diogo Campos Carmo, promovido
~1. êste
põsto pela Ordem do Exército
n. o 5, do 17 de
Abril último, conta a antiguidade
do seu actual põsto,
para todos os efeitos, desde 24 de Março do corrente
ano.
h) Declara-se
quo o Conselho Superior do Promoções
foi de parecer que o requerimento
do tenente de artilharia, com a patente de cupitão miliciano, Ramiro do Almeida Sande, não tendo na lC'gislação em vigor disposição alguma em quo possa fundamentar-se,
não pode ser
deferido
som que a doutrina do § 2.° do artigo 5.° do
decreto n." 7:823, de 23 do Novembro de 1921, seja
modificada.

i) Declara-ao que o tenente do grupo independente de
artilharia
de montanha n. ° 12 António do Almeida, promovido a êsto posto pela Ordem do Exército n.? 18,
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2. n série, do 1927, passa a contar a antiguidade do seu
actual pôsto desde 1 de Março de 1923, pela aplicação
da doutrina do artigo 1.0 do decreto n." 15:121, de 7 de
Março último, dovondo ser colocado na escala geral da
arma à esquerda do tenente António Pedro da Costa e
à direita do tenente Joaquim de Almeida Baltasar.
J) Publica-se n relação dos oficiais da arma de artilharia elaborada nos termos do Artigo LOdo decreto
n. ° 13:174, de 21 de Fevereiro do ano findo, referida a
31 de Março de 1928:

Capitães:
12H4[)6-

Joaquim Mendes do Amaral.
Alexandre Luís do Castro Ferreira Braga.
Joaquim Alberto da Silveira.
Angelo Ferreira.
José Guerreiro de Andrade.
José Augusto Monteiro do Amaral.
7 - João Vítor Ferreira da Fonseca.
8 - João Gonçalves de Sousa e Costa.
9 - J osé Lopes Correia do Matos.
10 - JOSÓ de Pina Cabral.
11- Emídio Duarte Cadima.
12 - Francisco David Calder.
13 - Francisco Xavier Pavão de Morais Pinto.
14-1IIanuel
do Beires Junqueira.
15 - Ricardo Malhou Durão.
16 - Mário Alberto Sardinha Pereira Coelho,
17 - Afonso Cortês dos Santos.
18 - Celestino Pereira Castilho.
19 - Alberto Mário Cortês dos Santos.
20 - Gaspar do Freitas Pacheco.
21-Roberto
do Matos.
22 - Vítor Hugo Duarte de I..
emos (graduado).
23 - Alexandre Gomos de Lemos Corroia Leal.
24 - Venceslau Valadas Lopes Fernandes.
25 - João Alberto Barbosa Carmona.
26 - Jaime José Martins.
27 - Augusto Luciano Alves.
28-Auguslo
Maria Duarte Correia e Melo.
29- José Inácio de Oliveira.
30 - Luis Gonzaga Bressane Leito Perry do Sousa
Gomes.
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31- Paulo Emílio da Silva.
32 - Albano Anselmo Baía da Costa Lôbo,
33 - Edmundo da Costa Padesca.
34- Óscar da Silva Pereira Dias.
35-José
Luciano da Silva Cravo.
36 - Álvaro Lçurenço Poreirn.
37 - Sebastião !iartins Nogueira Soares.
38 - António Alvarenga.
39 - Jacinto José do Nascimento Moura.
40 - Bernardo Gabriol Cardoso Júnior.
41- Óscar Neto de Freitas.
42 - António de Ornelas e Vasconcelos.
43 - Carlos Luís Pereira de Almeida.
44- José Carvalho do Espírito Santo.
45-Joilo
Nepomuceno do Brito Limpo Serra.
46 _. 1Ianl1C'lDuarte do Almeida (separado).
47 - Joaquim dos Santos Barata,
48 - António Augusto de Sousa Oliveira.
49 -- Jaime Alberto Valadas Lopes Fernandes.
50 - Antônio Rodrigues dos Santos Pedroso.
51- Eduardo Augusto Tavares Nunes.
52 - Manuel Tiago Por pira Maujolinha.
53 - António Peixoto Cherlas.
54 - António Maria Fernandes,
55 - António da Costa Malhoiro,
56 - Fernando Cortês dos Santos.
57 - António Francisco Coelho.
58 - Francisco de Paula Macedo Portugal e Castro.
59 - Joaquim de Figueiredo Figueiral.
60 - Júlio Mário da Silva Nascimento.
61- António Caldeira Pinto Rebocho,
62 - Adolfo do Amaral Abrauchos Pinto.
63 - Fernando Júlio Borges.
64 - Gustavo Adolfo de Melo Leito da Gama LObo.
65 - João Vasco de Meneses.
66 - Alberto Reinaldo da Costa Figueira.
67 -l<jduardo Augusto Bastos Noguoíra.
68 - Ramiro Antunes Farinha Pereira.
69 - Alexandre dos Santos Mayer.
70-.João
da Costa Teixeira Pinto.
71- Vicente Roberto Garcia de Carvalho.
72 - Nuno Álvaro Brandão Antunes.
73 - José Maria Rebelo Valente de Carvalho.
74- Carlos; Manuel Marcelim Pereira.
75 - Franclsco António da Silva Azevedo Alpoim.
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76 - António Fernando Gomes Pereira.
77 - Veríssimo José da Silva e Costa.
78 - Joaquim Estrõla Teriaga.
79--Armando
José de Matos.
80 - Alberto do Almeida Marques Osório.
81- Cândido Augusto Pereira.
82 - Ricardo Vaz Monteiro.
83 - José Vitorino Branco.
84 - Álvaro Bivar Moreira de Brito.
85 - Segismundo Álvares Pereira e Lima.
86 - Inácio José Rodrigues da Costa.
87 - Joaquim de Oliveira. Leite.
88 - Fausto Henriques Correia.
89 - Manuel Gustavo de Abreu e Sousa.
90-- Alexandre Augusto de Faria e Sousa de Vasconcelos e Sá.
'
91- João José Guerreiro Pacheco.
92 - Armando Patrocínio Guedes.
93 - João Taborda Alves Pereira.
94 - Luis António Vicente.
95- Joviano Lopes.
96 - Luís de Sousa.
97 - Alcino Miguel Pereira Rodrigues.
98 - José Vítor Nobre da Costa Sequeira.
99 - Ernesto Florêncio da Cunha.
100- António Tôrres Baptista.
101- Francisco Freire de Matos.
102-Antão
de Almeida Garrett.
103 - Estêvão Rodrigues Neto de Almeida.
104- José dos Santos Rodrigues Brás.
105-Fernando
Sampaio Rodrigues (separado).
106 - F'raneisco de Seixas Gomes.
107 - Joaquim Duarte Alves.
108 - Manuel Pereira Bastos Valença.
109 - António José Caria.
110 - Manuel Augusto da Silva Pestana.
111- Manuel José Óscar Guimarães da CO!JtaCabral.
112 - Carlos Alberto de Araújo.
113 - António Marques da Costa.
114 - Alberto dos Santos Mota.
115 - Ernesto Nogueira Pestana.
116 -.- João Baptista de Antas de Barros.
117 - Cândido Augusto Ribeiro.
118 - Gonçalo Artur Pereira Coutinho.
119-l{annel
Miranda.

286

ORDEM DO EXttRCITO

N.- 7

2." Série

120 - Manuel Costa.
121- António Miguel Monteiro Libórío.
122-Jos6
Augusto Vieira da Fonseca Júnior.
123 - Jorge Botelho Moniz
124-António
Emílio Moreira Peixoto.
125 - Eduardo Ferreira da Silva.
126 - Eurico Gonçalves Monteiro.
127 - Rogério de Paiva Cardoso.
128-João
Carlos Guedes Quinhones Portugal da Silveira.
129 - Domingos Gentil Soares Branco.
130-Filipe
Pereira Marcely.
131- Francisco José Henríq ues Cortês.
132 -- António Cirne Rodrigues Pacheco.
133 - Francisco Vitorino Félix Cativo.
134 - Gaspar Malheiro Pereira de Castro.
135 - Augusto Dantas Pimenta Serrão deFaria Pereira.
136 - Nuno Avides do Espírito Santo.
137 - Lino Dias Valente.
138 - Aníbal Frederico da Silveira Machado.
139-José
Júlio Gomes Belchior Nunes.
140 - Francisco Bar ba Homem Teles.
141- José Vian» Correia Guedes.
142 - Dimas Lopes de Aguiar.
143 - Alfredo da Silva Barreto de Carvalho.
144-lIolll'ique
Píotra Tôrres.
145 - Emídio José Crugcira de Carvalho.
146 - António Vicente Teixeira.
147 - António de Araújo de Almeida- Campos.
148 - Augusto Picão da Silva Telo.
149 - Eduardo Hermenegildo Andrade de Freitas.
150 - Mário Norberto Nunes.
151- José Diogo do Campos Carmo.
Tenentes:
1- Pedro Filipe Adeodato de Brion.
2 - Luís Manuel da Costa.
3-João
Fernando de Gouveia.
4 - António Sales Pais de Sande e Castro de Barros.
5 - Luís Magalhães de Mendonça Pimentel.
6 - Carlos Marques Magalhães.
7 - Luis de Abreu Morais Portugal.
8 - Alexandre António Moura de Azevedo.
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9 - Henrique J osó Xavier Martins de Figueiredo.
10 - José de Azevedo Noura.
11 - José Paulo de Sousa Rêgo.
12 - Manuel de Castro.
13 - Ologário José Antunes.
14 - Francisco Maria Mendes Moreira.
15 -Manuel
Francisco Goulart do Medeiros.
16 -Hui
de Noronha Cabral da Câmara.
17 -.1oão Carlos Tavares Ferreira da Cunha.
18 - Leito do Sacramento Monteiro.
19 - Gabriel José dos Santos Júnior.
iO - Francisco da Rocha Ferreira Júnior.
21- Fernando Joaquim Coruche,
22 - Artur Elias da Costa,
23 - Joaquim Ilermitério Adrião de Sequeira.
24 - Romeu Correia e Cunha Neves.
25 - Filipe Gemes Vieira.
26 - José Maria de Vascoucolos.
27 - Artur José 'I'aveira Pereira.
28 - João Lopes da FODseca Guedes,
29 - Carlos de Sousa Gorgulho.
30 - Eduardo Berardo Lapido Loureiro.
·31- Hildeherto António Botelho de Medeiros.
32 - Álvaro Tavares Afonso dos Santos,
33 - Osvaldo da Conceição Vieira de Andrade.
34 - Alexandre Adelino Feruandes do Sousa.
35 - Elisou José Pinto Vilas Boas.
36 _- Manuel Joaquim Ferreira.
37 - José Cândido Roma da Lemos Puga.
38 - António Maria Marrocos Taborda Ramos.
39 - Manuel de Almeida do Ávila.
40 - José Sebastião de Sousa Chaves.
41 - José Francisco Baleizão do Passo,
42 - Pedro António Couceiro Vilar Moreira,
43 - José da Costa Pereira Estaço de Sacadura
Bote Côrte Real.
44-Rui
Pereira da Cunha,
45 - J oaq uim Emílio Videira Camacho,
46 - Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz.
47 - Acácio Vidigal das Neves e Castro.
48-João
Carlos de Sá Nogueira.
49 - J osé Gomes Martins Calado Júnior.
50- Carlos Joaquim Marques Leitão de Barros.
51- Aníbal Afm Nozes.
52 - José Teles da Silva Palhinha.
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53 - Jorge Mário J onet,
54 - João Dias Garcia.
55 - Manuel Rosa Treichler Knopfl.i.
56 -- Artur Rebelo de Almeida.
57 - António Eugénio Barbosa da Silva.
58 - Belarmino Raúl Barros de Vasconcelos.
59 - Firmo Gambini da Oosta ~omes.
60 - João Máximo 'I'assara Machado.
61 - António Rodrigues Amorim.
62 - António Joaquim Miranda.
63 - Alberto Ferreira Macedo Pinto.
64 -- Mário Emílio Azinhais de Melo.
65- João Inácio Bentes Pimenta.
66 - Eduardo Augusto Dias de Castro Pereira.
67 -João
de Sousa Soares.
68-José
da Cruz Mota Júnior (separado).
69 - Manuel da Encarnação Abreu.
70 - Luis António Simões Candeias.
71- José Joaquim da Silva e Costa.
72 - Félix José Antunes.
73 - José António Madeira.
74- Manuel Veloso.
75-Mário
Augusto da Assunção Marques.
76 - Teófilo Rocha Trindade.
7.7 - J OSÓ Roberto Raposo Pessoa.
78 - Marino da Ounhu Sanches Ferreira.
79 - José Filipe da Silva Neves.
80 - António Augusto Lico.
81- Acácio Augusto de Seabra Mendes da Costa
82-José
Maria da Silva Guedes Júnior.
83 - Armando de Sousa Lami Varela.
84 - Alfredo Angusto Guerra.
85 - Carlos Feluer Arantes Pedroso.
86 - Graciano Ferreira dos Santos.
87 -- António Maria Martins Engrácia.
88 - J oaq uim A ntunos da. Fonseca.
89-João
dos Santos Marques.
90- Humberto Romão Duarte.
91- Eugénio Pequito Caldeira Pires.
92 - Jacinto Henrique de Paiva Simões.
93 - J OSÓ Maria Freire Júnior.
94 - João do Sousa Peixoto.
95 - Jorge Dionísio de Jesus.
96 - Alcino Pio Freitas da Silva.
97 - Agostinho Correia Bastos Pereira.
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98 - Luis Esteves.
99--José
Agapito da Silva Carvalho.
100 - Joaquim Luis de Carvalho.
101- Sidónio Bossa Pais.
102 - Rodrigo A ugusto Ta vares de Almeida Ferreira
de Freitas.
103 - Jó1l.oRibeiro Baptista Montes.
104-Jos6
António Vizeto Chagns.
105 - Cândido Augusto de Carv alho Salgado.
106 - Mário Angusto Lopes.
107 -Francisco
Pinto Balsemão Martins Canhoto.
108 - J orgo Augusto Segurado de Castro.
109 - José IIenriq lU'S Lopes Bragança.
110 - Caetano do Carvalho Montês.
111 - Jaime Vilhena do Andrade.
112 - Alfredo de Azevedo Fonseca.
113 - Bento dr' Brito do Rio e Abreu.
114 - José Rebelo Üorrleiro,
115 - Júlio Céflar de Passos Barbosa Caldas.
116-José
Carlos da Silva.
117 - Elói Alberto Vnlvm-do.
118 - J08ó dos Santos de Oliveira.
119 - Manuel Marecos Duarte Júnior.
120 - Cassiano Augusto Tavares de Pina.
121- Euclides Gomes Ribeiro.
123 - Clemente Galhardo Gonçalves da Gama.
1:?:3- J osó Simplício Virgolino.
124 - José Frederico da Silveira Machado.
125-Alberto
Ilonriques
da Conceição.
126 - António Dario Vieira.
127 - António Rafuol Maria do Noronha da Costa
Paulino.
128 - Manuel da Ressurreição
Vicente.
129 - Augusto Fernando Teixeira Sampaio Pinto Se';
queira.
.
130 - J OSÓ Diogo Ferreira Martins,
131 - Antero Simões Poricão,
132 - Armando RORu da Silva.
133 - Horácio" Iaduroira dos Santos.
134 - Leoniz Lopes de Andrade.
135 -António
Pinto de Balsemão Canhoto.
13G - Júlio Augusto Lopes Ramalho.
137 -Ricardo
Seabra. de Mascarenhas.
138 - Vito r l\IantlPI Saraiva Lopes.
139 - Alberto Frederico de Carvalho Lima.
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140 - Manuel Lopes Pires.
141- Francisco Pereira de Lacerda Machado.
142 - Álvaro Pires Miranda.
143 - Antão Cordeiro Dias.
144 -- Armando da Conceição Simões.
145 - Alfredo Ramos Paz.
146 - João Lopes Romãozinho,
147 -Antóhío
Pedro da Costa.
148-António
de Almeida.
149-Joaqnim
de Almeida Baltasar.
150 - António do Nascimento Ribeiro Mncário,
151- Francisco de Paula Azevedo o Silva, Júnior.
152 -Jo1to
Alberto Pimenta. Vilas Boas Castelo
Branco.
153 - Américo Limpo Bmzol,
154-José
Guilherme Duarte Perry do Almeida o
Brito.
155 - Luís Falcão Mona e Silva.
156 - Mateus Martins Moreno Júnior.
157 - Augusto Ferraz.
158 - Pedro Amadeu Nicolau Fernandes Guerra.
159 - Carlos Justino de Morais Teixeira.
160 - Manuel Martins de Oliveira.
161- Fernando Artur de Oliveira.
162 - Carlos Henrique da Graça.
16B-João
António Peixoto de Bourbon Fragoso.
164 - Carlos Kol do Alvarenga.
165 - Acácio António Prior.
166 - M,írio José da Silva Travassos Arnedo.
167 -Anibal
Scípião Formosinho e Silva.
168-João
António Montalvão dos Santos e Silva.
169- Júlio Manuel de Oliveira Montalvão o Silva.
170 - Humberto da Cruz.
171- Mário da Conceição Almeida.
172 - João Vitorino Fróís do Almeida.
173 - Fernando Júlio Roseira.
174- Firmino José Miranda da Costa.
175 - Fernando Mesquita Pimentol de Simas da Silveira Gabriel.
176 - João Forreíra.
177 - António Rodrigues Janeiro Borges.
178-Augusto
Adolfo Cancela Alves Mimoso.
179 - J osé Pedro Porestrelo de Barros Moura Freire
de Meneses,
I80-Armando
Alberto da Silva Pereira.
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181- Carlos Augusto Nunes.
182 - Nuno Álvares Guedes Vaz.
183 - Selénio Gualter Calheiros.
184-Pedro
Guedes da Cunha Fajardo Losvelos de

Ortígosa.
185 - Francisco Peixoto Chedas.
186 - Eurico Castilho Serra.
187 - Gastão Lopes Jordão.
188 - João José Simões.
189 - Francisco Manuel Ventura Forbes Bessa,
190 - João António Saldanha Oliveira e Sousa.
191- Humberto Pais Martins dos Santos.
192 - Nuno Pereira da Cunha.
193-Manuel
Gomes Duarte Pereira Coentro.
194 - Aureliano Sobral Gomes.
195-Ramiro
de Almeida Sande.
196 - César Pinto Cortês.
197 - António Afonso Raposo.
198-António
de Lima Correia.
199-Joaquim
Pereira Monteiro de Macedo.
200 - António Fernandes Pereira da Costa.
201- António Augusto Tavares.
202 - João Lopes Leal.
203 - Raúl Simões Cabrita.
204 - Joaquim Mendes Moreira Sacadura.
205 - Carlos Luciano Alves de Sousa.
206 - José Bento Borges.
207 - Francisco António Gonçalves Cardoso.
Alferes:
1- Alfredo Elísio Gonçalves.
2 - António Leite Pais de Faria.
3 - João António Nunes de Andrade.
4 - José Araújo Martins de Sousa Nazaré.
5 - Manuel Gomes Madeira Guedes de Andrade.
6 - Jorge Manuel Carregal Ferreira.
7 - D. Luís Pereira Coutinho.
8 - Carlos José dos Santos e Silva.
9 - António Cupertino Guerreiro de Brito.
10 - Amadeu Gama Abreu Imaginário.
11- Possidónio José Marçal Grilo.
12 - Amadeu da Cunha Oliveira.
13 - Lucílio Maia Pinto da Fonseca.
14 - José António dos Santos Monteiro.
15-Artur
de Jesus Fernandes.

292

ORDEM: DO EX:lRCITO N.- 7

2.- Série

16 - Fernando da Silva Pence.
17 - Rui da Silva Horta.
18 - José Eduardo Reverendo da Conceição.
19-Tadeu
Lopes da Silveira.
20 - José António da Iiocha Beleza Ferraz.
21 - Alfredo Ferreira Gonçalves.
22 - Jorge Mário Apolinário Leal.
23 - João de Morais Sarmento.
24 - António Gonçalves dos Santos Nobre.
25 - Manuel Ribeiro da Rocha.
.
26 - Carlos Maria Sanches de Castro da Costa Macedo.
27 - Carlos Vidal de Campos Andrada,
28 - António Joaquim Alves Monteiro.
29 - Alfredo de Oliveira Leite.
ao - António Pereira Teixeira de Almeida.
31- Humberto da Silva Delgado.
32 - Cipriano Alfredo Fontes.
33 - Carolino Eduardo Ferreira do Nascimento.
34 - Alberto Coriolano Miranda da Costa.
35 - Rubi António Marques.
36 - Fernando Ferreira Castelão.
37 - Antero Cavaleiro.
38 - António dos Santos Vaz Barreiros.
39 - Jerónimo Ribeiro Tasso de Figueiredo.
40 - Francisco Braga.
41 - Augusto do Carmo Machado.
42 - João Lídio Ferreira.
43 -- Artur Vicente Mendonça de Carvalho.
44 - Amílcar da Ressurreição Diogo de Carvalho.
45 - António Carvalho.
46 - Francisco Carlos Roma Machado Cardoso Salgado.
47 -João
Augusto de Noronha Dias de Carvalho.

lc) Declara-se que, nos termos do artigo 1.0 do decreto
n. o 13:174, de
extinto quadro
nados, passam
desde as datas

21 de Fevereiro de 1927, os oficiais do
de artilharia a pé, em seguida mencioa contar a antiguidade do seu actual posto
que lhes vão indicadas:

Capitães:
Desde 26 de Outubro de 1918:
Francisco Xavier Pavão de Morais Pinto.
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Manuel de Beires Junqueira.
Ricardo Malhou Durão.
Mário Alberto Sardinha Pereira Coelho.
Afonso Cortês dos Santos.
Celestino Pereira Coutinho.
Alberto Mário Cortês dos Santos.
Gaspar de Freitas Pacheco.
Roberto de Matos.
Vítor Hugo Duarte de Lemos (graduado).
Alexandre Gomes do Lemos Correia Leal.
Vencoslau Valadas Lopes Fernandes.
João Alberto Barbosa Carmona.
Jaime José Martins.
Augusto Luciano Alves.
Augusto Maria Duarte Correia de Melo.
J osé Inácio de Oliveira.
Luis Gonzaga Bressane Leite Perry do Sousa Gomos.
Paulo Emílio da Silva.
Albano Anselmo Baía da Costa Lobo.
Edmundo da Costa Padesca.
Óscar da Si! va Pereira Dias.
José Luciano da Silva Cravo.
Desde 31 de Março de 1919:
Jaime Alberto Valadas Lopes Fernandes.
António Rodrigues dos Santos Pedroso.
Eduardo Augusto 'I'avares Nunes.
Manuel Tiago Pereira Manjolinha.
António Peixoto Chedas.
António Maria Fernandes.
António da Costa Mulheiro.
Fernando Cortês dos Santos (adido).
António Francisco Coelho.
Francisco de Paula Macedo de Portugal e Castro.
Joaquim do Figueiredo Figueiral.
Júlio Mário da Silva Nascimento.
António Caldeira Pinto Rebocho.
Desde 28 de Maio de 1925:
José Vítor Nobre da Costa Sequeira.
Ernesto Florêncio da Cunha,
António TOrres Baptista.
Francisco Freire de Matos.
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Tenentes: Desde 1 de Outubro de 1923:
Francisco

de Paula Azevedo o Silva Júnior.

Desde 22 de Agosto de 1925:
João António Saldanha de Oliveira e Sousa.
Humberto Pais Martins dos Santos.
Nuno Pereira da Cunha.
Manuel Gomes Duarte Pereira Coentro.
t) Declara-se que, nos termos do artigo 1.0 do decreto
n." 10:815, de 30 de Maio de 1925, e de harmonia com
o disposto no artigo LOdo decreto n. o 12:162, de 21 de
Agosto de 1926, chegaram à sua altura para entrar no
respectivo quadro, em 31 de Agosto de 1926, os alferes do quadro auxiliar dos serviços de engenharia António de Sá Pereira do Lago, Joaquim Guerreiro, Amadeu Fernandes Matias, Arnaldo José da Costa Júnior,
José Ramos de Andrade, Olimpio Baptista, Manuel José
Ferreira, Joaquim Isidoro Miguéns e Francisco Assis
Taré.
m) Declara-se que o tenente médico João Gonçalves
Valente, colocado no Hospital Militar Principal pela Ordem do Exército n.? 13, 2.a série, de 10 de Setembro
de 1927, presta ali serviço interinamente.
n) Declara-se que chegou à sua altura para entrar no
respectivo quadro o tenente-coronel veterinário, inspector
do serviço veterinário da 3.a região militar, Alfredo Pimenta de Almeida Beja.
I

o) Declara-se que fica nula e de nenhum efeito a colocação do capitão do serviço de administração militar, na
situação de disponibilidade, Henrique Augusto Oesário
na 5. a Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério
da Guerra, inserta na Ordem do Exército n, o 6, 2. a série, do corrente ano.
11.

u-

linistério da Guerra- 1.a Direcção8cral- 4. a leparliçit

a) Declara-se que pelo Conselho da Ordem Militar da
TOrre e Espada foi autorizado o general Artur Ivens
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Ferraz a usar a palma dourada sõbro a fita das insíguias
do grau de comendador daquela Ordem com que foi
condecorado.
b) Declara-se que, por decreto de 30 de Dezembro
de 1927, publicado no Diário do Gooêrno n.? 95,2.& série,
de 28 de Abril do corrente ano, foram condecorados com
o grau de cavaleiro da Ordem Militar de Cristo o capitão de infantaria Mário Nogueira e o tenente de infantaria José Joaquim de Santa Clara Barbas.
c) Declara-se que, por decreto de 25 de Abril do corrente ano, publicado no Diário do Govêrno n. o 95,
2. Do série, de 28 do citado mês e ano, foram condecorados
com os graus da Ordem Militar de Avis, que lhes vão
respectivamente indicados, os seguintes oficiais:
Comendador

Coronel de infantaria José Maria da Gama Lõbo ;
tenente- coronel de engenharia Júlio César de Carvalho
Teixeira e major de artilharia Álvaro Teles Ferreira de
Passos.
Oficial

Capitães: de infantaria Jolto de Almeida Serra; de
artilharia João Taborda Alves Pereira; médico Anibal
de Melo e Castro Saltes Cid; do serviço de administração
militar José Esteves e Eugénio Herculano Diogo de
Carvalho.
Cavaleiro

Tenentes: de infantaria Mário Eugénio de Almeida
Valente, António da Rocha Nunes, José Joaquim de
Santa Clara Barbas, António Maria Peneda, Manuel José
Bruno Machado e Joaquim Correia Chaves; de cavalaria
Artur Augusto Mascarenhas da Piedade e Luciano Ernesto da Silva Granate; do serviço de administração militar Manuel José Mendonça Pereira e Casimiro Artur
Vieira.
d) Declara-se que, por portarias do Ministério do Interior, de 25 de Agosto do ano findo e de 30 de Janeiro'
do corrente ano, insertas no Diário do Gov~rno n.O' 201
e 27, 2.&série, respectivamente de 8 de Setembro daquele
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ano e 3 de Fevereiro último, foram louvados, pela forma
correcta e leal como desempenharam o cargo de governador civil durante o espaço de tempo que decorreu de
28 de Janeiro a 26 de Agosto do ano findo, os seguintes
oficiais:
.
Ooronel, na situação de reserva, Modesto Ooelho Barreto; tenentes-ccronéia de artilharia Luís Monteiro Nunes da Ponte e Abel de Abreu Soto Maior; majores: de
infantaria Francisco de Passos e Artur Leal Lôbo da
Oosta; de artilharia Henrique Pereira do Vale; do serviço de administração militar Jaime Pereira da Silva
e Carlos Gomes Teixeira; médico, António Gomes da
Silva Ramos; reformado, Armando Monteiro Leite; capitães: de infantaria Júlio Rodrigues da Silva e José
Ribeiro Barbosa; de cavalaria Tomás Augusto Salgueiro
Fragoso; de artilharia Ernesto Florêncio da Cunha e
José Maria Rebêlo Valente de Oarvalho; tenente de cavalaria José Oorreia Durão Paias.
e) Declara-se que, por portaria do Ministério da Marinha, inserta no Diário do Gocêrno n.? 93, 2.a série,
de 26 de Abril do corrente ano, foi condecorado pelo
Instituto de Socorros a Náufragos, com a medalha de
cobre do Coragem, Abnegação e Humanidade, o tenente
miliciano do serviço de administração militar Alberto
Celso da Silva Pico.

f) Declara-se que, por portarias do Ministério da Marinha, insertas no Diário do Gonêrno n." 38, 2.11 série,
de 16 de Fevereiro do corrente ano, foram condecorados pelo Instituto de Socorros a Náufragos, com as
medalhas que lhes vão indicadas, os seguintes oficiais e
praças:
Medalha de prat;a

Capitão da aeronáutica Jorge de Vasconcelos de Avila.
Medalha de cobre

Oapitães : de cavalaria Eduardo César Augusto da
Guerra Quarosma; do engenharia Manuel Bairrão Bastos de Oarvalho; do serviço de administração militar
Aníbal. Gonçalves da Paixão e Henriq ue Rocha.
Tenentes: de infantaria António Pires da Silva e
Manuel Matias Júnior; do secretariado militar Francisco
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da Silva Viegas; alferes do secretariado militar Bernardino da Silva Carvão, e segundo sargento n.? 130
do quadro de sargentos do secretariado militar Álvaro
Ferreira.

g) Declara-se que, por portaria do Ministério da Marinha, inserta no Diário do Govêrno n.? 64, 2.a série, de
20 de Março do corrente ano, foi condecorado com a
medalha de cobre de Filantropia e Caridade do Instituto de Socorros a Náufragos o tenente de infantaria
Luis Gamito Dentinho,
h) Declara-se que, por portaria do Ministério das Colónias, de 10 de Abril do corrente ano, inserto. no Boletim Militar das Colónias n. o 4, da mesma data, foi publicada o seguinte louvor:
lilislério

das Colónia8- Direcção Gerallilifar

- f.a Repartiçit

Não tendo até hoje sido considerados os serviços prestados ao Pais pelo coronel do corpo do estado maior J oão
de Almeida, quando governador do distrito de Huila,
facto êste motivado na falta de remessa para a metrópole dos relatórios oficiais, dos quais só recentemente
houve conhecimento nas estações competentes;
Reconhecendo-se que o referido oficial no desempenho
daquela importante função realizou a ocupação do distrito
por uma forma brilhante, sem auxilio de contingentes
militares da metrópole e apenas com as escassas fôrças
de que dispunha, prestando assim à colónia de Angola,
às fõrças militares coloniais o ao Pais serviços que o
Govêrno da República considerou altos e relevantes;
Sendo de toda a justiça recompensar, ainda que tardiamente, o citado oficial:
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Mi·
nistro das Colónias, louvar o coronel João de Almeida:
1.0 Pela inteligência e valor que demonstrou no comando das colunas de operações de policia realizadas no
sul de Angola, em 1908, na Kihita e Vimanha, em 1909
no Jaú e Bata-Bata e seguidamente na Mocuma, Haé
e Chicolovalo, da acção das quais resultou a paciflcação
da região e a livre circulação com o Humbe e Cuamato
(Baixo-Cunene) e o poder mais tarde ser submetida a rica
e insubmissa região ocidental dos Gambos;
2.0 Pelo valor, inteligência e tenacidade de que deu

298

ORDEM DO EXi:RCITO

N.o 7

2.' Série

provas no comando da coluna de ocupação do Evale em
1909, cuja ocupação permitiu o estabelecimento de uma
linha de penetração destinada a facilitar a subsequente
ocupação dos outros povos circunvizinhos do Ovampo e
no comando da coluna que seguidamente ocnpou os territórios de Hinga, Uncuangua, Dombodola, Unda e Balando, permitindo o estabelecimento de uma base para a
fixação da fronteira sul de Angola;
3. o Pela inteligência, energia, bravura e provado esfõrço de que deu provas no comando:
a) Da coluna que em 1909 realizou a importante operação militar para a ocupação do Baixo Cubango, serviço
êste extraordinário e relevantíssímo, que permitiu levar a
soberania de Portugal aos confins do sul do Angola, através de povos rebeldes e regiões desconhecidas e marcar
e definir a fronteira com a antiga colónia alemã;
b) Da coluna que em 1910 realizou a ocupação do Pocolo, na qual foi ferido;
c) Da coluna de ocupação de Otokero, em 1910;
d) Da coluna de ocupação de Cafima, em 1910.
i) Declara-se que é de ouro, e não de prata, a medalha
militar da classe de comportamento exemplar, concedida
pela Ordem do Exército n. o 6, 2. a série, de 17 de Maio
último, ao capitão chefe de música Baltasar da Conceição Falcão.

j) Declara-se que as pmças condecoradas com a medalha de cobre da classe de comportamento exemplar
pela Ordem do Exército n. o 6, 2. a série, de 17 de Maio
do corrente ano, como pertencentes ao batalhão de caçadores n,o 8, devem ser consideradas como pertencentes
ao regimento de cavalaria n.? 8.
k) Declara-se que. por decreto de 31 de Dezembro de
1927, publicado no Diário do Gonêrno n.? 122,2.:>' série,
de 31 de Maio do corrente ano, foi condecorado com o
grau de comendador da Ordem Militar de Cristo o tenente-coronel da aeronáutica Francisco Xavier da Cunha
Aragão.
l) Declara-se que, por decreto de 31 de Dezembro de
1927, publicado no Diário do Govêrno n.? 122, ;3.:>. série,
de 31 de Maio do corrente ano, foram condecorados com
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os graus da Ordem Militar de A vis, que lhes vão indicados, os seguintes oficiais:
Comendador

Tenente-coronel

de artilharia Gilberto Duarte Mota.
Oficial

Maj 01' de infantaria Alberto José Caetano Nunes Freire
Quaresma.
Capitães: de infantaria Fernando Augusto Abreu Gonçalves e Jaime Adelino César Gomes; de cavalaria
Zarco Gomos Pereira da Câmara; de artilharia Mário
Alberto Sardinha Pereira Coelho e miliciano João da
Costa Andrade; do serviço de administração militar, miliciano, Felisberto José Tavares.
Cavaleiro

Tenente de artilharia João Máximo Tassara Machado.
m) Declara-se que, por decreto de 21 de Maio do corronte ano, publicado no Diário do Gooêrno n.? 121, 2.&
série, de 30 do referido mês e ano, foi condecorado com
o grau de oficial da Ordem Militar de Cristo o tenente
de infantaria Horácio de. Assis Gonçalves .
,

.

n) Declara-se que, por decreto de 26 de Maio do corrente ano, publicado no Diário do Gocêrno n.? 122,
2.:10série, de 31 do referido mês e ano, foram condecorados com o grau de oficial da Ordem Militar de Avis
os capitães de infantaria Aníbal Augusto e Rodrigo Albano de Matos.
o) Condecorados com o. 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

DiDiatéri. da Gmra - ta Diretção Geral- 4.a Reparliçl0
Segundos contínuos: primeiro CAboreformado n. 01:418
Sirino e soldado n." 495 Bento Afonso, ambos da secção
de pensionistas da guarda nacional republicana.

300

ORDEM DO EX~RCITO

N.o 7

2." Séri.,

1.1 região militar
TrilJUna! Militar

Territorial

Capitão do secretariado
reira.

do Pôrtu

militar José do Rosário Fer-

Regimento de infantaria n." 4

Tenente-coronel

Alfredo Humberto dus Anjos Câmara.

Regimento de infantaria n,· 19

Major Mário Sílvio Ribeiro de Meneses.
Capitão João José Vinagre.
Regimento de artilharia ligeira n."

Tenente-coronel

4

Raúl Ribeiro de Andrade Pissarru.

Grupo de artilharia pesada n. o 2

Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
Pedro Camilo Chainha.
2.· companhía de admtníatração

Tenente do serviço de administração
Alexandre de Aguiar.

milit.ar

militar Anibar

l'1:ednlba.de prata.
Supremo Tribunal Militar

Tenente de cavalaria Jorge do Faria Machado Vieira
Sampaio.
L" região militar

Tenente
da Gama.

de artilharia

Clemente Galhardo Gonçalves

Govérno Militar de Lisboa
1.° 'l'ribunal

Tenente
Romão.

Militar Territorial

do secretariado

militar

J OSÓ Luís

Santos

Govêrno Militar dos AQOres

Capitão de infantaria, adjunto do comando de Ponta.
Delgada, João Moniz da Ponte Júnior.
Regimento de infantaria n.O 13
Tenentes Armando Amaro de Freitas, António Manuel Trigo, Cristóvão Jaime de Ascensão, Francisco Ernesto Machado, Manuel Joaquim da Trindade, Manuel
de Faria e Hermano Zeferino Sautos Conceição.
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Tenente miliciano José Maria da Concoição
Júnior.

Macedo

Regimento de infantaria n.· 19

Tenentes
Peres.

Armando

Esteves

e Henrique

Domiugues

Batalhão do caçadores n.O3

Tenente José Luis Fontoura de Sequeira.
Batalhão de oiclistas n.O1

Segundo sargento artifico serralheiro
n.? 16-E, Luís Baptista. da Silva.

espingardeiro

Regimento de artilha.ria. ligeira. 11.° 4

Tenentes Alvaro Pires de Miranda e Marino da Cunha
Sanches Ferreira.
Aspirante a oficial do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia n. ° 2-E, Manuel da Costa Rosa.
Segundo sargento n.? 19-E, José de Matos.
Regimento de artilharia ligeira. n.·

Capitão Armando Patrocínio

I)

Guedes.

:Grupo mixto independente de artilharia montada n.· 24

Tenente João elos Santos Marques.
Tenente veterinário José António dos Santos Farraia.
Segundo sargento 11.° 33-E, Bento Neves Barbosa
Júnior.
Grupo de artilharia

II.

cavalo n.O1

Tenente Fernando Artur do Oliveira.
Alferes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
com 1\ patente de tenente, Artur José Fernandes.
Grupo de artilharia pesada n. o 3

Segundo sargento

n,?

H-E, Manuel GUégu0Z.

Escola Prático. de Artilharia

Segundo sargento n." 51-E) Aurélio Manuel da Rocha.
Regimento de caval ar-ía D.· 1

Segundo sargento

n." 3J.-E, David Augusto

Rogimento de oavalaria n.· 9

Tenente Domingos de Sousa Magalhães,
Esoola PrAtioa de Oavalaria

Tenente J osé Soares Cravoiro Feio.
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Regimento de sapadores mineiros

Primeiro

sargento n.? 23-E, João Pimenta.

Grupo independente de aviação de bombardeamento

Tonento miliciano de cavalaria Carlos Horácio da Silva
Pico.
Secretariado militar

Aspirantes a oficial: n.? 119, António Alberto Leopoldo; n.? 153, Sebastião Alves das Neves Júnior;
n. ° 187, Domingos dos Santos Massauo Corado.
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército

Segundo sargento n. 414, Celestino Mendes dos Santos.
Ó

Hospital Militar Principal

Capitão médico António de Oliveira Zuquet.
Guarda nacional republicana,
Bntalhãon.O

.4

2. a companhia:
Primeiro cabo n.os 10/2:284, Manuel do Jesus Edrosa.
Soldados: n.OS 38/3:549, José da Silva; n.OS 77/3:407,
Juime da Fraga; n.:" 98/1:308, Silvestre Ferreira dos
Santos; n. os130/603, Álvaro Pinheiro Viana; li. o. 194/492,
Joaquim; n.OS198/417, José Gomes.
3. ti companhia:
Primeiro cabo n." 197/3:385, Ricardino da Lomba.
Segundos cabos: n.O 19/3:390, Adelino Ferreira de Matos; u, os 27/3:314, Camilo Américo Garcia; n. os22/3:446,
José J oaq uim Pinheiro; n. os 24/3:313, José Manuel Martins.
Soldados: n.OS 36/3:316, José Sendim Bernardino de
Ríbas Liras; n.OS 40/3:318, Jol1o da Cunha Brandão;
n. os 41/3:319, Carlos Alberto; n. o. 51/3:324, Augusto
de Araújo; n.o'56/3:326, Joaquim Peroira; n.0 61/3:384.
Nicolau Leito; n. os 66/3:329, Manuel Ferreira ; n. os 70/
3:330, José da Costa Pimonta; n.O 76/3:333, Avelino
Alves Pontes; n.OS 78/3:334, José Vieira; n.OS 85/3:335,
Serafim Pereira; n,os 90/3:337, Francisco da Costa;
n.OS 91/3:338, -Joaqnim de Freitas; n.OS 100/3:435, José
de Freitas ; n.03 101/3:343, Belarmino Pereira; n, os 105/
3:193, José Pereira; n.O' 106/3:443, Jos6 de Faria;
11.0S 125/3:351,
Luciano Augusto Gil; n.OS 129/3:354,
S

8
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António Lúcio Barbosa; n.OS 130/3:355, José Joaquim de
Curvnlho ; n. os 131/3:356, Felisbino Peros; n, OS13~/J:357,
José Manuel ; n. os 133/3:404, António Augusto Pires;
n.OS 135/3:429. José do Patrocínio
Afonso Pereira;
n. o. 146/3:363, Adolfo Alfredo; n. os 147/3:440, Vergílio
Gonçalvos ; n.OS 152/3:366, João Baptista
da Silva;
n.US 153/3:367, José Venâncio
Pires;
n.OS 155/3:369,
Afonso Henriques Esteves;
n.08 158/3:3iO, António AuS
gusto dos Santos; n.O 171/1.3:374, Manuel Joaquim Ramos; n.O' 175/H57, João da Silva; n.OS 177/3:378, Custódio Leite; n.OS 179/2:103, Joaquim Marcelino; n.OS 187/
3:386, António Jorge Vieira; n.O' 189/3:380, José Pires;
n. os 194/3:381, Manuel António Mesquita.

. 4. a companhia:
Segundo sargento n, 08 6/707, Virgínio Antunes Barroso.
Primeiros cabos: n.OS 8/1:63:3, Domingos da Silva Carvalho; n. os 11/1 :280, Hermínio Pereira de Lima.
Segundos
cabos: n. o s 20/3:424" Abílio de Assunção
Anes ; n.OS 23/2:488, Carlos Augusto d« Moura; n.OS 25/
1:220, Albino de Melo; n.OS '27/4,57, Manuel Martins de
Resende;
corneteiro n.OS 29/9~8, Manuel Joaquim Mar-

qucs.
Soldados:
n,os 36/1:316, Jerónimo Rodrígnes Costa;
n. (JS37/1 :412, Domingos Gomes Ferreira;
n, os 38/2:429,

Estêvão Lopes; n.:" 39/1:411, Assis Poroira ; n.OS 72/
2:8:H, António Martins; n.(J· 134/784, Amadeu Borges;
n.O 194/1:080, Manuel Domingues.
S

Regimento

de cavalaria

Soldado n.OI 36/1:396, Jacinto António, do 1.0 esquadrio.
Segundos sargentos: n.OS 2/1:67J, João Martins Range ;
n. os 5/1 :566, António da Rosa Vaqueiro.
Soldado
n. os 113/1:41·1, Francisco
J osó, todos do
3.0 esquadrão.
Primeiro
cabo enfermeiro
hípico n.08 10/142, Afonso
Jorge de Barbosa.
Soldados:
n.OI 92/778, Joaquim
Martins
Crncho;
n. os 134/1 :460, António Francisco
Branco,
todos do
4. o esquadrão.
Medalha. de cobre

Segundo

Regimento de infantaria. n.· 1
sargento n.? 118, Manuel Domingos

Júnior.
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Batalhão de caçadores n.· 7

Segundo sargento n." 172-E, João de Sá Osório Faure
da Rosa.
Batalhão de oiolistas n.· 1

Segundo sargento n. ° 13-E, Alcino Ceias.
Grupo mi:x:toindependente de artilharia

montada n.· 24

Primeiro sargento cadete n.? 14-E, Ramiro Guedes
Correia de Campos.
Segundos sargentos: n. ° 30-E, Joaquim César Calado
Pereira; n." 74-E, António Sérvulo Jácome.
Grupo de artilharia
n, °

Segundo sargento

a. ca.valo n.O1

40-E, Luis Alceste Gouveia.

Gua.rda. nacional republicana.
Batalhão n. o -4

Soldado n.? 83/3:015, Jaime Augusto Pires Gabriel,
do estado menor.
La companhia:
Soldados: n,o. 95/2:868, Emilio António
n.os 146/3:018, José Maria.
2.3. companhia:
Soldado n. 96/2:831, Zeferino Ferreira.

da Costa;

O

'

3.11.companhia:
Soldados:
n.OI 47/2:846, António Lourenço Beco;
n.O 114/2:417, .José António; n. 123/3:169, Avelino
José Monteiro; n. 128/2:591, Luis Gonçalves Cerejo;
D.O 150/3:100, Benjamin Fernandes;
n.
165/2:925,
José Gonçalves Vilaverde; n.OI 166/3:008, Joaquim Pereira da Costa; n.O 178/2:975, José do Rêgo; n. 182/
2:997, António Joaquim Lopes; n. O' 183/2:942, Domingos
de Carvalho; n.OI 184/2:893, Manuel António; n.OI 188/
3:468, Alberto César Moreno; n.O 192/3:151, Alfredo
Teixeira; n,o. 202/3:222, Serafim Gomes da Silva.
OS

S

O

'

I

O

'

S

OS

I

4." companhia:
Segundo cabo corneteiro n.OI 3113:032, Alberto de
Sousa,
Soldados: aprendiz de corneteiro n. o. 33/2:815, Felisberto Coelho j n. os 40;2:810, Francisco António do Azevedo; n.OS 46/2:774, Albino Fidalgo; n.OS 54/2:752, António de Macedo; n.OI 65/2:717, Manuel de Sousa;
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n.08 76/2:760, Joaquim da Costa ; n.O 79/2:679, Fausto
dos Santos; n.O 83/3:006, José de Madureira ; n.O 97/
2:594, António Ferraz; n,o. 103/3:134, Amadeu Gonçalves; n.O 104/3:265, Abílio de Oliveira Freitas;
n. o. 192/2:830, António Carvalho; n. os 193/950, Amaro
Barbosa.
S

S

S

S

Regimento

de cavalaria

Soldados: n.08 18/1 :OM, António Gonçalves; n.OI 76/
1:301, Manuel Joaquim Conchinha; n.OS 81/1:443, Manuel Evangelista de Sousa) todos do 1.0 esquadrão.
Soldado n.OS 76/1:107, António Joaquim Ferreira. do
2.° esquadrão.
Soldados: n.O 10/1:403, David Miguel Carvalho;
n.OI 29/1:298, António André; n.OS 60/421, João da Sílva ;
n." 63/1:386, Joaquim Augusto, todos do 3.° esquadrão.
Soldados: n.O 15/1:421, José Rob210 de Mendonça;
n.OS 30/1:417, José Pedroso; n.OS 35/1:670, José Roberto;
n.O 49/1:434, Cláudio Quaresma; n.O 6911:465, Emílio
Miguel de Carvalho; n. os 84/1:462, José de Campos;
n.OS 88/1:405, Miguel Martins Loureiro; n.08 91/1:511,
Bento Maria Grilo; n.08 106/1:482, António Vaz Barrileiro, todos do 4. ° esquadrão.
I

S

B

S

12. o-liIialério

da Guerra- 2.' DirecçioGeral- 5.' leparliçld

Declara-se que, nos termos do artigo 3.° do decreto
n.? 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foi considerada
hábil D. Ana Adelaide Nogueira Andrea para receber,
ao abrigo do artigo LOdo referido decreto, os vencimentos de seu filho o capitão, reformado. Armando
Sonsa Soares de Andrea Ferreira, internado na Casa
de Saúde do Telhal.
13. o - liniltério da Guerra- 3.' DireeçãeGeral- 5.' Reparlitit
a) Nos termos do § 2.° do artigo 3.° do regulamento
da Biblioteca do Ministério da Guerra, declara-se que as
estações e os oficiais abaixo mencionados ofereceram à
mesma Biblioteca as publicações que se indicam a seguir:

Biblioteca Nacional de Lisboa:
Bibliografia das obras impressas em Portugal
culo XVI. - Lisboa, 1926. -1 voI.

no sé-
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Os tombos de Cetlão, - M. A. H. Fitzler. - Lisboa, 1927. -1 voI.
Guia de Portugal. - Tômo II. - Lisboa, s, d.-l
vol.
Comando da Guarda Nacional Republicana:
Orqanização, tática e combale ofensivo da infantaria.
(Conferência).-Major
L. J. da Mota.-Lisboa,
1928.1 folheto.
Associação dos Arqueólogos Portugueses:
Arqueologia e História. -Tômo v. - Lisboa, 1928.1 vol.
Coronel Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda:
Para a história da Academia das Sciências de Lisboa.C. Aires. - Coimbra, 1927. -1 voI.
'I'enente-coronel de artilharia Henrique de Campos
Ferreira Lima:
A oficialidade do exército libertador e a convenção de
Chaves. - Lisboa, 1839.
Breve eeposição sõbre o cerco de Valença. - 1837. (2 folhetos dactilografados, cópias de impressos raros).
b) Declara-se, nos termos do artigo 18.0 do regulamento do Arquivo Histórico Militar, que pelo Sr. João
Jardim de Vilhena foram oferecidos, com destino à biblíoteca do mesmo arquivo, vários impressos raros relativos
à campanha de 1762, à Guerra Peninsular, às lutas liberais, às incursões monárquíças e à Grande Guerra, e,
com destino à. secção iconográfica militar do mesmo arquivo, alguns retratos de oficiais.
c) Declara-se, nos termos do artigo 18. o do regulamento do Arquivo Histórico Militar, que pelo Sr. Barão
das Lajes foi oferecido, com destino à biblioteca do
mesmo arquivo, a obra da sua autoria Trinta e cinco
anos de vida militar (1808-1843), POrto, 1909.

14. 0_ linistério da Guerra- 3. a Directão Geral- 8. a Reparti~ão
a) Declara-se que, por portaria do Alto Comissário da
República na colónia de Angola, de 27 de Março do
corrente ano, inserta no Boletim Oficial n.? 13, 2.& sé-

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO N.· 7

307

rie, de 31 do mesmo mês, foi louvado o coronel do corpo
do estado maior Eduardo Augusto Marques pela muita
dedicação pelo bem público, proficiência e zêlo com que
se desempenhou na comissão nomeada por portaria de
21 de Outubro de 1927 para estudar e redigir um projecto de pautas de direitos de importação e exportação
pelas alfândegas da colónia.
b) Elaborada em harmonia com o disposto no artigo 30. o
do decreto de 25 de Maio de 1911, modificado pela lei
n.? 798, de 31 de Agosto de 1917, conjugado com o.artigo 8.° do decreto n.? 12:162, de 21 de Agosto de 1926,
modificado pelo decreto n.? 15:448, de 3 de Maio de
1928, se publica a lista de antiguidades dos oficiais do
serviço do estado maior, com indicação da data do pôsto
de tenente que a cada um compote, no serviço do estado
maior, para os efeitos da citada legislação:
'
Oficiais superiores:
António Nogueira" Mimoso Guerra -1 de Dezembro
de 1891.
Eduardo Augusto Marques - 1 de Dezembro de
1891.
Aníbal Augusto Ramos de Miranda-1
de Dezembro
de 1893.
Luis Augusto Ferreira Martins - 1 de Dezembro de
1897.
José Alberto da Silva Basto·- 1 de Dezembro de
1898.
João de Almeida-1
de Dezembro de 1898.
José Augusto Lobato Guerra -1
de Dezembro de
1900.
Gaspar do Couto Ribeiro Vilas -1 de Dezembro de
1900.
Alfredo Balduino de Seabra Júnior-l
de Dezembro
de 1900.
António Mário de Figueiredo Campos -1 de Dezembro de 1901.
Eduardo Augusto de Azambuja Martins-1
de Dezembro de 1901.
Arnaldo de Molo-l
do Dezembro de 1901.
Miguel de Almeida Santos -1 do Dezembro de 1903.
Genípro da Cunha de Eça Costa Freitas e Almeida1 de Dezembro de 1903.
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Alberto Guerreiro Peixoto e Cunha -1 de Dezembro
de 1903.
D. José de Serpa Pimentel de Sousa Coutinho-1
de
Dezembro de 1903.
António Maria de Freitas Soares -1
de Dezembro
de 1904.
Tasso de Miranda Cabral-1
de Dezembro de 1904.
Fernando Augusto Borges Júnior -1
de Dezembro
de 1904.
Carlos Maria Pereira dos Santos -1 de Dezembro de
1904.
João de Sousa Eiró-1
de Dezembro de 1904.
João Augusto Crispiniano Soares -1
de Dezembro
de 1904.
Carlos Matias de Castro -1
de Dezembro de 1904.
José Arrobas Machado-1
de Dezembro de 1904.
Joaquim Artur dos Santos Machado-1 de Dezembro
de 1904.
José Esteves da Conceição Mascarenhas -1 de Dezembro de 1905.
Henrique Sátiro Lopes Pires Monteiro -1 de Dezembro de 1905.
Manuel Firmino de Almeida Maia Magalhães -1 de
Dezembro de 1905.
Cesário Augusto de Almeida Viana - 1 de Dezembro
de 1905.
Helder Armando dos Santos Ribeiro -1 de Dezembro de 1906.
Vasco Freire Temudo -1 de Dezembro de 1906.
Artur Pereira de Mesquita-1
de Dezembro de 1906.
Abílio Augusto Valdês de Passos e Sousa-1
de Dezembro de 1906.
Liberato Damião Ribeiro Pinto -1
de Dezembro de
1906.
Eduardo Ferreira Viana-1
de Dezembro de 1907.
João Carlos Pires Ferreira Chaves -1 de Dezembro
de 1907.
Armando Bertoldo Machado - 1 de Dezembro de
1907.
Ernesto da França Mendes Machado -1 de Dezembro
de 1907.
António de Sousa Guedes Cardoso Machado -1 de
Dezembro de 1908.
Joaquim dos Santos Correla -1
de Dezembro do
1908.
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Joaquim Maria de Oliveira Simões -1 de Dezembro
de 1908.
.
João Diogo Guerreiro Telo -1 de Dezembro de 1908.
Mário Augusto Gouveia Xavier de Brito - 1 de Dezembro de 1908.
António José Bernardes de Miranda-1
de Dezembro
de 1909.
Carminé Ribeiro de Melo Nobre-1
de Dezembro de
1909.
Alfredo Ernesto da Cunha-1
de Dezembro de 1909.
Júlio da Conceição Pereira Lourenço -1 de Dezembro de 1909.
António Gorjão Couceiro de Albuquerque-1
de Dezembro de 1909.
José Joaquim Ramos-1
de Dezembro de 1909.
Aníbal César Valdês de Passos e Sousa -1 de Dezembro de 1910.
Carlos Elias da Costa Júnior -1
de Dezembro de
1910.
José Cortês dos Santos -1 de Dezembro de 1910.
César Augusto Mano-1 de Dezembro de 1910.
José Maria Cabral de Sampaio-1
de Dezembro do
1910.
Vasco de Carvalho-1
de Dezembro de 1912.
Jorge Dias da Costa-1
de Dezembro de 1912.
José Guerreiro de Oliveira Duarte-1
de Dezembro
de 1912.
António Daniel de Matos -1 de Dezembro de 1912.
Álvaro Teles Ferreira de Passos -1 de Dezembro de
1912.
João da Conceição Tomás Rodrigues -1 de Dezembro de 1913.
Alberto Xavier da França Dória -1 de Dezembro
de 1913.
Luís Pinto Lelo-1
de Dezembro de 1914.
António José Adriano Rodrigues-1
de Dezembro de
1914.
I

Capitães:
Luís Vaz Pacheco de Castro -1
de Dezembro de
1912.
Reinaldo Vale de Andrade-1
de Dezembro de 1915.
Manuel Francisco Marques Valente-l
de Dezembro
de 1916.
Carlos de Azevedo Carvalho-1 de Dezembro de 1917.
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Ministério da Guerra - Conselho de Recursos
Éditos de cinqüenta. dias

Pelo Conselho de Recursos correm éditos de cinqüenta
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 Sebastião Martins Peres Gomes, tenente do serviço de administração
militar, recorre por se julgar preterido na promoção ao
põsto de capitão. Os recorridos, bem como os seus representantes legais, têm vista do processo na secretaria do
mesmo Conselho, dentro do referido prazo.
Recorridos:
Capitães do mesmo serviço Vergílio da Silva Santos,
Rómulo Pompílio da Rosa Mendes, Rodrigo J OSÓ Correia
Raposo, André Pelícano Fernandes, Carlos do Amaral,
Gaspar Marques de Oliveira, José Róla Pereira do Nascimento, José de Lacerda da Rosa, Emídio Dias Gomes.
Tenente do mesmo serviço Jacinto José de Sousa Charrua.
Obituário

1918
Julho
1928
Abril
Maio
»
»
J)

li

28- Alferes miliciano de reserva Bernardo Severino
da Cruz.
3 - Teneute médico miliciano Angelo Ferreira Leite.
2 - Coronel, reformado, António Maria Mimoso de
Melo Gouveia Prego.
15 - Capitão de infantaria David José Fernandes Moreira.
20 - Alferes miliciano de reserva Abel Alfredo Moreau.
22 - Capitão, na situação de reserva, Miguel António
da Silveira.
28- Capitão, na situação de reserva, Vasco Homem
de Figueiredo.

Rect;Ulc8Qôes

Na Ordem do Exército n.O 17, 2.' série, do ano findo, p. 839,
1. 22, onde se lê: «Ernesto Henrique Augusto Perestrelo da Silva»,

deve ler-se: «Henrique Augusto Perestre!o da Silva».
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Na Ordem do Exército n.O6,2." série, do corrente ano, p. 207,
l. 6, onde se lê: «quadro da arma», deve ler-se: «batalhão de caçadores n.s 10» j p. 226, 1. 5, onde se lê: ..Director», deve ler-se:
"Director interino» j 1. 17, onde se lê: «tenente», deve ler-se: ..capitão» j p. 236, 1. 7, onde se lê: «Raaílio», deve ler-se: «Basílio» j
1. 8, onde se lê: «Orsine», deve ler-se: «Orsini».

Júlio Ernesto de Morais Sarmento.
Está. conformo.

o Ajudante

General,

MiNiSTERIO

DA GUERRA

30 DE JUNHO DE 1928

ORDEM

DO EXERCITO
(2.a

Série)

Publlca-se ao exército o seguinte:

Uinistério da Guerra - f • a Direcção Geral-I.:I

Rrpal"lição

Usando
da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.6 do decreto n." 12:740, de 2G de Novembro de
1926, por fôr~a do disposto no artigo LOdo decreto
n. ° 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Mi·
nistro 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, de 1 do Julho de 1927, se pague o subsídio
mensal
do li;) a D. Maria do Patrocínio Perpétua da
Cruz, viúva do tenente-coronel,
reformado,
João Carlos
-da Cruz.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça

executar.
Paços

do Govêrno

1928.-A~TóNro

da República,

em 16 de Junho de
C.\HJWN.I.-J'Úlio

()i'WA1~ DE FH.\(:O~O

Ernesto de Morais Sarmento:

2.0-Por

decretos d~ 9 do corrent~ mês:
lIillistério da Guerra- f.& Jlirecção Geral- 2.:\ Repartição

Concedidas
as vantagons
do que trata 0 § único do
artigo G.o do decreto n." f):570, do 10 do Maio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920 ..

:3H
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a contar do 1 de Abril do corrente ano, aos oficiais de
infantaria em seguida mencionados, por torem cómpletado o tempo de serviço efectivo como oficial necessário
para o primeiro aumento de 10 por cento sõbro o sôldo:
'I'enente-coronol : nos termos do decreto n.? 14:869,
do 11 de J anoiro do corrente ano, Ernesto J údice de
Oliveira, no regimento de infantaria n. o 15.
Majores: nos termos do decreto n. o 14:869, do 11 de
Janeiro do corrente ano, Joaquim António Costa, na 3.a
Ropartiçüo da 1.a Direcção Geral do Ministério da Guerra,
Florentino Coelho Martins, no quadro da arma; J OSÓ
dos Santos o Cunba, no regimento de infantaria n,o 6;
Zeferino de Azevedo de Araújo Campos o Firmino José
de Sonsa Barroso, no regimento do infantaria n. o 8;
Artur de Vasconcolos e José de Mendonça Salazar Moscoso, no regimente de infantaria n, o 11 ; José Marcelino
Barreira, no batalhão de caçadores n, o 10; Sérgio do
Assunção
Morais e Castro, José Francisco Faúlho Rasoilo e Alexandre Soares Ferreira do Loureiro, no batalhão do metralhadoras n.? 2; Joaquim Maria Neto, no
distrito de recrutamento e reserva n.? 10; Joaquim Augusto do Carvalho Moniz, na Agõncia Militar; Manuel
Fernandes Costa o João Pedro da Silva, adidos no Ministério do Interior.
Concedidas as vantagens de quo trata o § único do
artigo G.o do decreto n.? 5:570, de 10 de ::\1aiode 1919,
modificado pela lei n." 1:039, do 28 de Agosto de 1920,
a contar das datas quo lhes vão indicadas, aos ofíciais
do infantaria em seguida mencionados:
Majores : José Joaquim Pacheco, no distrito de recrutamento e reserva n, o 15, desde 14 de Junho, o Ernesto
Gonçalves
Amaro, adido no Ministério das Colónias,
dosdo 1 de Novembro de 1927; capitães: Leonel Neto
Lima Vieira, no regimento de infantaria n. o 15; J 0110
Nunes do Sequeira, no batalhão do caçadores n.? 9,
desde 1 de Novembro; Henrique dos Santos Nogueira,
no Colégio Militar, desde 13 do Dezembro do 1927, o
chefe de música 'I'omás Jorge Júnior, adido no Ministério das Colónias, desde 1 de Novembro de 1926; tenentes : João Graciano do J osus Gomes Almendra, no
regimento de infantaria n. o 10, desde 31 de Dezembro
de 1926; AlfI'edo Abeillard Vieira, na guarda nacional
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republicana,
desde 12 do Marco de 1928; adidos 110
quadro : Arlindo
Roque,
desde 8 de Junho de 19~0;
Alberto da Costa e Francisco Lino da Silva, no Governo
Militar de Lisboa;
Delfim Dias, no regimento de infantaria n.? 3; António
Quorubim
dos Rois Chaves, no
regimento
de infantaria n, ° 21; José Bernardo dos Santos, adido no Ministério da Colónias, desde 22 de Maio
de 1928, por torem completado o tempo do serviço eíectivo como oficial necessário,
os dois primniros para o
segundo
aumento
e os restantes
paru o primeiro aumento de 10 por cento sobre o sOldo.
Concedidas
as vantagens
do quo trata o § {mico do
artigo 0.° do decreto n." 5:570, de 10 do Maio do 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto do 1920,
ao tenente de artilharia,
adido no Ministério das Colónias, Luís de Abreu Morais Portugal,
desde o de Maio
de 1925, por ter completado o tempo do 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 6.° do decreto n." n:570, ele 10 de l\bio de 19191
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de H)20~
a contar de 10 de Abril de 1927, ao tenente do ca "alaria, adido ao quadro, António Inocêncio Moreira de
Carvalho,
ajudante
de campo do comandante
da 3." região militar,
por ter completado
o tompo do serviçe
efectivo como oficial necessário para o primeiro aumente
de 10, por cento sôbre o sôldo:
Concedidas
as vantagens
do que trata o § único de
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 do Maio do 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto do 1920,
a contar de 19 de Outubro do ano findo, no tenente do
serviço do administração
militar .J anuário do Almeida
Filipe, da 5." Ropartição
da 2. a Direcção Geral do Uinistório da Guerra, por tor completado
o tompo do serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sõbro o soldo.
Concedidas
as vantagens
de que trata O § único de
artigo 6.° do decreto n." 5:570, do 10 de Maio de 1919.
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto do 1920~
a contar de 30 de Junho do ano findo, ao tenente d
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serviço do administração militar, do batalhão de metraIhndoras n." 3, António Lindorfo Riboiro Borges de Castro
Seabra de Albuquerque, por ter completado o tempo de
serviço efectivo como oficial necossárío para o primeiro
aumento de 10 por cento sobre o soldo, ficando por esta
SOlma rectificado o decreto de 15 do Outubro do ano
.fin.do, que lhe concedeu as referidas vantagens.
Abatido ao efectivo do exército o tenente miliciano do
quadro especial, de infantaria, separado do serviço, Erneste Horácio Ribeiro de Almeida, por ter completado
em 31 de Março do corrente ano o tempo de ausência
neeessárlo para constituir deserção.
Demitido do serviço do exército o alferes miliciano de
l".eserva, de infantaria, António Cardoso, nos termos do
~rtig() 158.° do regulamento de disciplina militar.
Governo Militar de Lisboa

Ajadante de campo do general governador, o tenente
e cavalaria no quadro de comissões Hélder Eduardo
de Sousa Martins, que regressa ao serviço da arma,
Jrcenchendo vacatura no respectivo quadro.
Quadro da arma de cavalaria

Capitães José António Morais e, adido ao quadro,
:ID~vid José de Carvalho, que do regresso do Ministério
das Colónias se aprcscnturnm
em 19 de Maio último,
wrenchendo o primeiro vacatura no respectivo quadro.
Adido

Alferes do regimento do cavalariu D.O 7 Luís Gonz:lg~ do Noronha da Gama LObo Demony, por ter sido
:r.eqnisitado para desempenhar
uma comissão do serviço
dependente do Ministério das Colónias nos termos do
~z(Gto n.? 13:309, do 23 do Mnrço do ano findo.
Disponibilidado

M}.ajor do infantaria. nos termos do decreto n, o 14:869,
de- 1:1 do Janeiro do corrente auo, adido, Alvaro Pacílic() de Oliveira o Sousa e capitães do cavalaria Luís Filiper Azlnhais Mondes o Bento Moita, que de regresso,
oospectivamente, da guarda fiscal, da arma de aoronáu11Íea.o da guarda nacional republicana S0 apresentaram
em 8, [) e 7 do corrente mês.
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Supranumerário
Capitão do serviço de administração
militar, do qu.a.dro de comissões,
José da Câmara. Sampaio, por ter
deixado de prestar serviço nu Manutenção
Militar.
Reserva
Tenente de infantaria,
adido ao quadro, José Pinto 00
Sousa Júnior,
por ter sido julgado incapaz do serviç,o
activo pela junta hospitalar
de inspecção.
Reforma
Capitães:
de infantaria,
na situação de reserva, Ahnuel António Lopes Sardinha,
por ter atingido o limite
de idade e miliciano de cavalaria do quadro especial 2que se refere o artigo 5.° do decreto n." 7:823, de 23 de
Novembro
de 1\:)21, Eduardo
de Serpa Ferreira,
no
termos do artigo 157.° do regulamento
de disciplina mi:-

lítar.
Ministério
da Guerra- 3.& DirecçãoGeral- 8.a Repartição
Concedidas
as vantagens
de que trata o § único d.~
artigo 6.° do docreto n." 5:570, de 10 de Maio de 191911
modificado pela lei n. o 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
a contar de 1 de Abril do corrente ano, aos majores d
corpo do estado maior José Maria Cabral de Sampaio,
no regimento de cavalaria n, ° 9, e César Augusto Mano,
sub-chefe do estado maior da 2. a região militar, por terem completado o tempo de serviço efectivo como oficinI
necessário
para o primeiro
aumento de 10 por cente
sôbre o sôldo.

3. o -

Por decretos de f 6 do corrente mês:
llinistérioda Guerra- Repartição
do Gabinete

Demitido do serviço do exército o alferes miliciano de
infantaria
António
Fernandes
Martins,
nos termos d&
alínea b) do artigo 1.0 da lei D.O 1:244, de 23 de Ua~
de 1922.
lIinistérioda Guerra- P Direc~ãoGml- 2.a Rellarlição
Concedidas
as vantagens
de quo trata o § único d.
artigo 6.0 do decreto n, ° 5:570, de 10 de Maio do 191~
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 192Q,
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contar de 1 do Dezembro do 192G, no capitão do engenharia António Maria J.:T ovos do Carvalho, por ter
eomplotado
o tempo do serviço efectivo como ofici 1
ncccss.irio para o primeiro aumento do 10 por cento
sôbro o soldo.
:l

Nula o do nenhum efoito 11 parte do decreto de 30 do
otombro do El2G que passou à. situa(;ilo d r forma nos
termos do artigo 5.° do decreto CGm l'uJ'I:a do lei 0.° 1~:018,
1(' 2 do Agosto d<' lD.:!G, o capitão do infantaria .luao
Alvo» Forreirn,
pOl' OtU acórdão
do Supremo 'I'ribuual
do .Justiç« do :~ (lo .Iunlio do H)~7 lho tOI' sido concedido
proviuu nto ao recurso
inu rp<1sfo, com todas as '.lafl
eouscqüêucias
log:lis, pr-lo que fica na ~itlla\ito de dispoibllida(\ll até entrar no respectivo quadro.
Dado provimento ao recurso interposto porant: o Conell:o do H 'cu rs()s pelo a pírunte a oficial do serviço de
administrac;fío militar l..
uís Francisco Bapti sta, por ter
fuud.nueuto lcznl.
Inactividade

•

'I'onontc chefe tIo mú ica do rogimento (l( 111f:ntaria
n." 1:!, .Jose, rir II d:~ C'l'IlZ, por lhe tOI' sido imposta n.
pena de dois mos -s desta situa!,!. o.
Adidos

J

2.· :úrio

do.

oficiais

do . orvico

?Iraria Baptista

Gonçnlv

de admini tracão
'S,

o prim -iro

rnilit: r Jo só

li O

último

pOI'

julgados incapaz 'S ti todo o irvico pela
junta hospitalar d inspecção o o s gundo Jwr t r utingiclo o limite ti idade no Í!'1'fiO do n.? :!.o do ar igo :L"
(lo decreto do ~5 tI ~laio do 1911.
t r im sido

Gu r

G

II
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concessão da medalha militar, de 28 de Setembro de 1917,
os capitães do infantaria José Maria Nepomucono Mimoso
e Guilherme Carlos Oom.
Condecoradas, por deliberação do Supremo Tribunal
Militar, com a medalha militar de cobre da ela s do
bons serviços, com palma. por se acharem no abrigo da
alínea b) do § 3.° do artigo 8.° o 0.° 3.° do artigo 13.0
do regulamento para a concessão da medalha militar,
de 28 de Setembro do HH 7, alterado pelos d icreto
n.08 G:093, de 11 do Setembro do 1910, o 12:0, 1, d \ 9
de Agosto do 19~G, as soguiutcs pruç-:l :
Primeiro sargento miliciano n." U-(ij do regimento do
infantaria n.? 2, Miguel Augusto Barata.
Segundo sargento 11. ° 55-1'~ do regi monto de sapadores
mineiros, Josué Luís Marques.
egundo sargento n.o:.n da 2,n companhia do admínistração militar, Manuel da Costa.

4. °- Por decretos de 23 do corrento mês:
Mini !ério da Guma-

neparliçãlJ do Gabinele

Nula e de nenhum efeito a part do li crcto 110 14 11&
Julho do 19:37, insorta na Ordem do Exército H.O 10,
2.11 sório, do mesmo ano, <tu separou do serviço elo
oxórcito o tem ut do infantaria AntólIio Lour nco Guodos.
lIiui térj" da Guerra - p. Direcção Gml-I.
Nulo

do llenhllllll'foito

O

decrete

Repaflit50
do 11 de'

1'(\'(11'1

iro

UO corrente nno, iII orto na Ordem do R.l'/}'rito 11.0 2,
2.4 sério, quI' passou li. ..itllaç: o do udidns a dactilógrafas do 1.11 elas!;!'

tildo Naznré

G ruvulinn

GOIll 'S

d

:.L da,

l

:\1 -

'a imiro,

Mill:sll\rio da Gn 'rra - L 1\ Din rç.l Ger,l-

2.& IIrl,arl;\<lo

<?onc~(1iI1(\, fi vnntngcn:
<rll!
tr ltll o .' único do
nrh~~ G.o do dI ('rI to n." f):mO, dI 10 <1
[aio II 1C)Hl,
mou.hcadv
p l.L loi B.O 1: 3U, <lo ~ dI' .Ag t d l~):.O~
(1(\

1

2.'

é

rie

ORDE:'II

a contar das datas quo lhos vão indicada
infantaria em seguida mencionados:

d
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(lo artigo 40,0 do Código do .Justi~,t 1\Iilit, r, o capitão
miliciano do serviço do ndministrucão
militar, do quadro
especial, Abel Augusto Lopes do Almeida, por cm acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 2 do Dez mbro
último, lho ter sido darlo provimento ao rocurso interposto perante o mesmo Tribuual.
Dado provimento no recurso interposto pcrnntc o Conselho do Recursos p lo aspiruntc a oflci«l do infantaria.
Francisco
Marcos Lopes Lei tão, pOl' ter fundnmonto 10-

gaI.
Rojoitado
08 recur
o interpo tos pernt to o on: olho
Iiccursos pelo coronel <ln corpo do (';.tndo IlIl1i ir J 'o
do Almoida (\ pelo nlfcro cl infanturia Jusó til' .:.Iato ,
por serem manifestam intc ill'g:liR.

{10

Negudo provimento
:10 rC('III", o íntorpost
perante o
dito \l(~ Roeursos pelo C':l.Jlitfto, n Iunuado, ...\ ntúnio
Bernardo
do FigupirpJo,
por não ter fundam nto J 'J,Ll.
Con

C nselho Sn orior

110

Promoçõo

'~"ol1cl'ado do \'op; .1, () " n ra] .Io () d .101': i Zamith.
Vogal, o general Lu! Innuel ... g iul o 1 ornineu s.
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metralhadoras n. o 1 ; José Pedro Pereira e Bento Teodósio Tomás Cabrita, no batalhão do ciclistas n,o 2; António Pedro Correia Limpo de Lacerda, no batalhão de caçadores n.? 8; José António Vasco Mascarenhas Júnior,
no batalhão de caçadores n.? 4; João do Barros Amado
Cunha, no regimento de infantaria n." 15; José do Pêso
e Sousa Benchinol, no regimento de infantaria n. o 16;
António dos Santos Neto, na carreira de tiro de Paião ;
José Gonçalves, no regimento de infantaria n,o 1; Jacinto
Gonçalves Godinho, no regimento de infantaria n." 22;
Carlos António Parreiral da Silva e Frederico Coelho
de Melo, adidos na arma de aeronáutica; Celestino Sisenandõ Baptista, no regimento de infantaria n. o 15; Vitório Frederico Crispim, no batalhão de caçadores n. ° 4;
Felizardo Pacheco Sarmento da Conceição, no batalhão
de ciclistas n." 2; António Maria Martins, no batalhão de
metralhadoras n." 2; Aurélio Augusto da Cruz Ferreira,
00 batalhão de caçadores n.? 10; Artur Joaquim João de
Deus Figueiredo, adido no Ministório do Interior; Argílio de Olivoiru Rocha, no regimento de infantaria n. o 1);
Aurélio de Oliveira Rocha. adido na arma do aeronáutica, e Augusto da Cunha Machado, adido no Ministério
das Colónias.
Disponibilidade

,

Tenente de infantaria, adido, Joaquim Augusto Pinto
Ribeiro, que, de regresso do Ministério das Colónias, se
apresentou om 19 do corrente mês.
Reserva

Coronel de-engenharia, graduado, António dos Santos
Lucas, por ter atingido o limite de idade, nos termos do
n.? 2.° do § 2.° do artigo 60.0 do decreto n.? 12:017, de
2 de Agosto à.e 1926.
.
Reforma

Tenente de infantaria, no quadro da arma, J086 da
Cruz, por ter sido julgado incapaz de todo o serviço
pela junta hospitalar de inspecção.

Ministério da Guerra - 3. a Direcção Geral-li

.11

RepartiçãO

Provido provisoriamente no cargo de professor da
16.11 cadeira da Escola Militar o major de infantaria,
com o curso do estado maior, Agostinho Barreto Rodrigues de Oliveira.
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Ministério da Guerra - 3. a Direcção Geral- 8. a Repartição

Nulo o. de nenhum efeito o decreto de 10 de Dezembro de '1927, publicado na Ordem do Exército n." 17,
2.1> série, do mesmo ano, que concedeu o terceiro aumento de 10 por cento sôbre o soldo ao coronel do corpo
<lo estado maior Aníbal Augusto Ramos do Miranda,
;por se haver reconhecido que êste oficial só tem direito
ao referido aumento a contar de 1 do Dezembro do corrento ano em virtude de, pelo disposto no artigo 8.0 do
decreto n.? 12:162, de 21 do Agosto do 1926, SOl' considerado tenente de 1 de Dezembro de 1893.

5. o -

Portarias

Por portaria de 9 do corrente mês:
liuistério da Gucrra- f. a Dircqão Gcral- 3. a Repartição

Admitido no Asilo de Inválidos Militares da Princesa
D. Maria Bcncdita o soldado reformado Carlos Alexandre Pinand, n. o 288-A da 3." Divisão do Depósito
Militar Colonial, por lhe aproveitar a condição 5.a do
artigo 4.0 do respectivo regulamento.

Por portaria de f 4 do corrento mês:
llillislério da Gnerra-.{.&

llirecção Gml-3.n

lleparlição

Existindo no depósito geral do material automóvel
uma grande quantidade do viaturas automóveis vindas
do Corpo Expedicionário Português e outras proveniências, e convindo saber quais dessas viaturas merecem
ser reparadas para produzirem um trabalho prático e
rendimento útil, manda o Govêrno da República 'Portnguosa, pelo Ministro da Guerra, nomear a comissão
abaixo indicada para proceder ao exame das referidas
viaturas, servindo o primeiro de presidente o o último
'do secretário:
General director da arma de engenharia.
Director do Parque Automóvel Militar.
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Director da Fábrica de Material de Guerra.
::.\fajor de engonburia Eugónio António Duro Xav;Pl"~
Capitão de ongenharia José António Miranda Coutinho,

Por portaria de 16 do corronte mês:
!Iinistérío da Guerra-

3.a Jlirecç~o Gcral-

a.a

Rcparliçã()

Novamente se publica a lista de apuramento dos alunos
que concluíram o curso da Escola Preparatória de OH-·
ciais do Secretariado Militar no ano lectivo de 1926 nos
termos do artigo 21.0 do regulamento da mesma Escol
de 4 de Novembro de 1921, ficando assim rectiflcsda a
lista publicada na Ordem do Exército n, o 24, 2. a série;
daquele ano.
7

Por PQrtaria de 20 do corrente mês:
Ministério da Guerra - f. a Direcção Geral- 2. a Rcpal'tiçãl>

Nomeados para constituir a comissão liquidatária d,
Escola <lo Oficiais Milicianos, extinta por decreto de z<._J.
de . Maio do corrente ano, o major de artilharia JoséMac-Brido Fernandes e os capitães: de infantaria Henrique Augusto Perestrelo da Silva e do serviço de administração
militar Alcide de Oliveira, que exerciam respoctivamente os cargos de segundo comandante, oficia
relator o tesoureiro do conselho administrativo.

6.° -- Por determinação do Govêrno da República:
Ministério da Guerra - ta Direcção Geral- Arquilo Gerar

'I'enouto do secretariado militar, da Direcção da arma
do infantaria, Alexandrino de Simas Nunes.

lIini~lério da Guerra - 3. a Direeção Gerat

'I'enento do infantaria, no quadro da arma, com ecurso do estado maior, Aníbal Faro Viana, no Govêmo
Militar de Lisboa, para os efeitos do artigo 19.0 do ii
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creto de 25 de ?tIaio de 1911, modificado pela lei n.? 798~
do 31 de Agosto de 1917.
4." Repartição

'I'enente-coronol, supranumerário, do corpo do estado
maior com a patente de coronel, da 6. a Repartição desta
Direcção Geral, Joe qnim Maria do Oliveira Simões.
Supremo Tribunal Militar

Aj udanto de campo do general Alfredo Mondes de
Magulbães Ramalho o capitão de artilharia Francisco
António da Silva Azevedo Alpoim, ficando exonerado de
ajudante do campo do mesmo oficial vogal do júri de
exames para general.
1." regíâo militar

Casa de reclusão

'};enento do regimento do infantaria n. o 18 Manuel António Teixeira de :\Iacedo, pelo pedir.
2." regillo militar
Direcção do serviço de propriedades e obras militares

Capitão miliciano de caminhos do ferro, do quadro
especial, António Augusto, nos termos do artigo 50. o do
regulamento de disciplina militar.
3.8 região militar

Ajudante de campo do comandante o tenente miliciano
do quadro especial de infantaria João Alves de Sousa.
Govêrno Militar de Lisboa

Capitães: do serviço do estado maior, da 2.a Repartição da 4.a Direcção Geral do Ministério da Guerra,
Reinaldo Vale de Andrade e do quadro auxiliar dos serviços de engenharia, do depósito geral de material automóvel, Samuel Bento.
Tenente de cavalaria António Simões de Paiva, ficando
exonerado de ajudante de campo do general governador.
Quadro da arma de infantaria

Majores do regimento de infantaria n.? 14 Albertino
José de Serpa Côrte Real e José Leono Palermo de
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Faria,
ficando õsto exonerado de gerente administrativo
da Cooperativa
Militar, pelo pedir.
Capitão elo batalhão do ciclistas n. o 2 Manuel Bernardes de Almeida Topinho.
Tenentes:
do regimento
de infantaria n. o 3 João da
Costa Virtuoso
e do batalhão de caçadores n." 2 Mário
Teles Pamplona.
Adido ao quadro

Tenente,
adido ao q uadro elo regimento de infantaria
n." 9, José Correia Pires do Lima, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
Adido ao quadro nos termos do dacreto n.· 13:020,
de 16 de Dezembro de 1926

Tenente, adido ao quadro, do regimento
n." 19 António elos Santos N oto.
Quadro

de infantaria

especial a que se refere o artigo 5,· do deoreto
n.O 7:823, de 23 do Novembro de 1921

Tenente miliciano elo quadro especial, do batalhão
mctrnlhadoras
n.? 1, Mariano Moreira Lopes.
Regimento

de infa.ntaria

n,> 1

Tenente de infantaria,
adido co quadro,
ria lleuriquos,
polo pedir.
Regimento

de infantaria

de

Amadeu

Ma-

n.O 5

Major de infantaria nos termos do decreto n." 14:8G9,
de 11 do Janeiro
do corrente ano, em disponibilidade,
Álvaro Pacifico do Oliveira o Sousa.
Hegimento

de infantaria

n." 6

'I'onentes do infantaria,
adido ao quadro, António Albano, e miliciano do quadro especial, Joaquim Ferreira
da Silva.
Rogimento

Tenente
Santos.

do infantaria,
Regimonto

de !nfanturh

adido

n." 12

ao quadro,

de infantaria

Manuel

dos

n." 15

Tenentes:
dr infantaria, adido ao quadro nos termos
do decreto n." 13:0.::!0, <ln 1ü do Dezembro d(l1926, Argcntino Hcrculnno Seixas e miliciano do serviço do adrninistração
militar, do quadro especial, do grupo ele artilharia a cavalo n." 1, Francisco Pinto Amural, sem dispêndio para a Fazenda N ncion al.

2.' Sóric
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Regimento

de infantaria

n.O 16

a

Capitão médico da 2. companhia de saúde Júlio Coutinho de Sousa Refoios, pelo pedir. '
Regimento

n.s 18

de infantaria

Tenente do quadro da arma de infantaria António FranCISCO
de Almeida, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento

da infantaria

n.O 19

Major nos termos do decreto n.? 14:869, de 11 de Janeiro do corrente ano, do quadro da arma, Césnr Amadeu.
da Costa Cabral,
Tenente miliciano do serviço de administração militar,
do quadro especial, da 5." Repartição da 2." Direcção
Geral do Ministério da Guerra, Manuel Esteves Cardoso,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
H.egimento de infantaria

n.O 21

Tenonte miliciano do quadro especial, de infantaria,
José de Almeida,
Batalhão

de caçadores

n.o 1

Tenentes de infantaria: adidos ao quadro, Abel Cotria
Maia e José Alves Pereira e miliciano, do quadro especial, Albérico Teixeira de Almeida, sendo o primeiro pelo
pedir.
Batalhão

de caçadoresn.»

8

Tenente de infantaria, da Escola de Oficiais Milicianos,
Carlos de Jesus Vilhena.
Batalhão

da caçadores

n.O 9

Tenente miliciano do quadro especial, de infantaria,
Manuel Moreira Rodrigues de Carvalho.
Batalhão

de caçadores

n.O 10

Tenentes de infantaria: adido ao qnadro nos termos
do decreto n.? 13:020, do 16 de Dezombro de 1926, Allrólio Augusto da Cruz Ferreira e miliciano do quadre
especial António Dias.
Batalhão

da metralhadoras

'n.o2

Tenente miliciano do quadro especial, de infantaria,
Manuel Martins Dantas de Brito.
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Batalhão de metralhadoras n.s 3

Tenentes do batalhão de caçadores D. o 5 Vasco da
Veiga Cabral Beleza dos Santos, pelo pedir, e miliciano
do quadro especial José Maria de Araújo.
Batalhão de ciclistas n." 2

Tenente do infantaria, adido ao quadro DOS termos do
decreto 11.° 13:020, de 16 de Dezembro de 1926, José
Augusto Fernandes da Cunha Belo.
Distrito de reorutamento e reserva n.s 11

Chefe, o coronel de infantaria, do quadro da arma,
J erónimo Osório do Castro, pelo pedir.
Distrito de recrutamento e reserva n." 14

Major do infantaria, no quadro da arma, Albertino
José do Serpa Côrte Real.
Distrito de racrutamento e reserva n." 20

Chefe, o coronel do infantaria. chefe do distrito de
recrutamento e reserva n.? 11, Viriato Borges Pereira
da Silva.
Exonerado de sub-chefe o major de infantaria Manuel
Duarte Lopes Subtil.
Sub-chefe, o major do infantaria do mesmo distrito
Pedro do Azevedo Cruz.
Carreira de tiro de Ovar

Exonerado de director o tenente miliciano do quadro
especial, do batalhão do metralhadoras n, o 2, Manuel
Caseiro Marques Alves.
Director. o tenente miliciano do quadro especial de
infantaria. Daniol Alberto Machado, pelo pedir.
Carreira de tiro de Portalegre

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Fernando
Zangarilho Garção, polo pedir.
Carreira de tiro de Santn.rém

Director, capitão elo q uadro da arma de infantaria
Mannel Bernardes do Almeida 'I'opinho. .
Carreira de tiro civil de Paião

Director, tenente, adido ao quadro nos termos do decreto n." 13:020, de 16 de Dezembro de 1926, António
tios Santos Neto, pelo pedir.

ORDK\l DO EXÉRCITO J.O 8

"2.• Sórie

Grupo mixto independonte

de artilharia.
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montada

n,> 24

Capitães
milicianos
do quadro espocial, no quadro,
José Alfredo do Paula e Manuel António Martins Olaio.
Tenente miliciano do quadro especial, no quadro, José
1\laria Alvos Vieira,
1." companlria

de trem hipomóvel

Capitão do serviço de administração militar, da. 5.:1 Ropartiçüo da 2." Direcção Geral do Ministério da Guerra,
Guilherrnino

Augusto

Capitão,
::\lcndctõ.

em

da Costa,

pelo pedir.

da arma de cavalaria

Direcçãu

disponibilidade,

Quadro

-

Luis

Filipe

Aziuhais

da armu do cavalaria

Coronel,
director
interino
da arma do aeronáutica,
Eduardo Augusto Lopes Valadas, pelo pedir.
ROg')plonto do cavalariA. n.O 2

Cap itão, no quadro

da urina,

Regimento

J osé António

de cavalaria

Morais.

n.· 9

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
do trem hipomóvel José do Passos
da. 1.a companhia
Simas, pelo pedir.
Regimcnto

de tolegrafistas

'I'cnento

do regimento
do sapadores minoiros 'illúrio
dos Santos Risques Pereira, sem dispêndio para a Fazenda Nuc·ionul.
Direcção

ela u.rma do aercnàuttoa

1)11'('ctOI', o coronel do artilharia,
Amílcar Barcínio Pinto.
5." inspecção

do scrvíço

sub-director

da arrua,

do saúdo militar

Capitão
do quadro auxiliar do serviço do saúdo, da.
secção hospitalar
de mutcriul do aquartelamento, António Tomás Elói.
Cológio M,litar

Tcncnto
do infantaria,
Costa Virtuoso.

no quadro

da arrua,

João da

Asilo ele Inválidos Militares da Princesa
D. Maria Benedita
Capitão do quadro d:\ Mira ele in::l.'1tar·a LUís

Costa.

Dias
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Júri para avaliar as provas especiais de aptidão para o
pOstode general no corrente ano:

General Ricardo Júlio Ivons Ferraz.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão para 0pOsto de major dos capitães das diversas armas no corrente ano:

Exonerado de vogal eventual o coronel de cavalaria.
Alberto Stauífenger Bivar de Sousa.
Vogal eventual, o coronel de cavalaria José Gonçalves Paúl.
7 •o-Ministério

..

da Guerra - Repartição do Gabiuete

Declara-se que devem ser considerados incluídos na
portaria de 16 de Maio último, inserta na Ordem do Exército n.? 7, 2.a série, do corrente ano, que dissolveu a comissão encarregada de elaborar os diplomas sobro promoções aos postos inferiores do oxórcito e sõbre vencimentos de oficiais e praças de pré do exército e louvados
nos termos que da mesma constam, os seguintes oficiais:
Coronel do corpo do estado maior João Augusto Crispiniano Soares.
Tenentes-coronéis:
do cavalaria Carlos de Cadoro, de
engenharia Roberto de Oliveira. Pinto, veterinário António Severino da Piedade Guerreiro e na situação de
reserva Manuel de Jesus Susano o Benjamim de Maia
Loureiro.
Majores do infantaria João Eduardo Franco Antunes
Contono e João Augusto Fontes Pereira de Melo.
Capitães: de infantaria Manuel António dos Santos E'
Domingos José dos Santos de Lemos, do artilharia Fernando Júlio Borges e do serviço de administração militar Fernando Vítor Valente Valadas Vieira.

8. o -lIinistério

da Guma- V' DirecçãoGeral-i.

a

Repartição

a) Deelara-so que as dactilógrafas da Secretaria da
Guerra: de La classe Gravelína Gomes e de 2.a classe
Matilde Nazaró Casimiro se encontram com licença. ilimitada, a primeira desde 8 do Fevereiro do corrente ano
e a segunda dosde 1 de Novembro do 1926.
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b) Declara-se quo O vencimento atribuído pela Ordem
do Exército n. o 3, 2. a sério, de 1925, ao tenente reformado Alberto Higino da Ponto e Sousa ó correspondente
ao posto de capitão, nos termos do artigo 52.0 do decreto n." 10:099, de 17 de Setembro de 1924, com dois
aumentos de 10 por cento sobre o soldo.
c) Declara-se que desistiu de servir nas colónias, nos
termos do decreto n. o 13:309. de 23 de Março de 1927,
no corrente ano, e tonente, adido ao quadro dos oficiais
do secretariado militar, António de Capistrano Antunes
Cabrita.
9.

0._ ninislério

da Guerra - f.& DireCção Geral-

2,3 Rrparli~áo

a) Publica-se a cópia autêntica do acórdão proferido
pelo Supremo Tribunal de Justiça nos autos do recurso
administrativo n.? 7G6, em que é recorrente Abel Augusto Lopes do Almeida e recorrido o Ministro da
Guerra:
Nos autos de recurso administrativo n. o 7G6, em que
é recorrente Abel Augusto Lopes de Almeida e recorrido
S. Ex. a O Ministro da Guerra, foi proferido o acórdão
seguinte :

Acórdão de

fi: 66:

Acordam os conselheiros do Sopremo Tribunal de J ustiça :
Tendo sido condenado pelo Tribunal Militar de Viseu
Abel Augusto Lopes de Almeida, capitão miliciano do
serviço de administração militar, cm quinze meses de
presídio, por sentença de 2 de Novembro de 1926, foi
depois na Ordem do Exército n.? 1, do 28 de Janeiro
seguinte. demitido do serviço do exército, por virtude do
artigo 40.0 do Código de Justiça Militar.
Era ele acusado do crime do infidolidado no serviço
militar, punido pelo artigo 177.0 do Código de Justiça
Militar, de 13 de Maio do 1896, cm vigor ao tempo em
que foi cometido o crimo, segundo o que o recorrente
alega; e diz mais que o artigo 26.0 dêste Código pune
oom a demissão os crimes de furto, roubo, prevaricação,
corrupção,
falsidade, burla o abuso de confiança, tendo
o Código de J ustiça Militar do 2G de Novembro de, 1925,

334

ORDE1\[ DO EXÉRCITO

~.o

R

2.' Série-

publicado na Ordem do Exército n.? 15, de 1 de Dezembro
do mesmo ano, trauscrovendo
aquele urtigo 26.°, acrescentado o crime de infidelidado no serviço militar; ora
que 010 não estava incurso na disposição daquele artigo,
pois que nos comandos militares, quando em 21 do Dezembro do 1925 se iniciou o processo, a ele se não referiu o comandante
da Divisão, visto que a dita Ordem
do Exército n. ° 15 só foi distribuída em lG <10 Janeiro
do 1920 e só então 6 que êlo começou a ter execução,
isto é, um mês depois de ter sido cometido o crime. segundo a decisão do júri; pelo quo cm vista do 11.° 2.°
do artigo (LO do Código Ponal nrto lhe podia ser imposta
a referida pena do demissão. Conclui pedindo provimento,
revogando-so
o J despacho
de S. Ex." o :\linistro da
Guerra. Tendo sido ouvido
recorrido, respondeu 010 a
fi. 63, dizendo que o crime do infidelidade no serviço
militar teve o seu início na. vigência do Código do .Justiçu Militar de 1800 e continuou a ser cometido na vigência do Código do Justiça Militar de 26 de N ovombro
de 1U25; e embora a Ordem do Exército. onde fole foi
publicado,
fôsso distribuída
om 1G do Janeiro de 192G,
é certo quo õlo entrou cm vigor cm 1 do Dezembro
do 1925, por ter sido publicado no Diário do Governo
do 28 do ,;_
.r ovembro
do mesmo ano, em virtude do disposto no artigo 1.0 da lei do 30 de Junho do 1913; acrescenta quo a sentença julgou o recorrente
incurso nas
penalidades
dos artigos 178." do Código do 1806 o 219.0
do Código do 1926, pelo que o condenou na pena de
quinze mosos de presidio; ora como a sentença para. a
aplicação
da pena teve om vista (isto último Código,
tinha de lho SOl' aplicada a acessória
de demissão, em
harmonia
com o artigo 40.0 do mesmo. Como se vê, a
questão limita-se
ti saber
qual dos dois códigos tom de
ser aplicado ao recorrente.
Como já se disse, o processo
iniciou-se om 2t do Dezembro
do 1925, isto é, depois
de o Código Militar actual 1('1' sido publicado no Diário
do Gocêrno, Ora, 8(\ isto 6 assim, não se explica por que
é quo o comandante
da Divisão ordenou as diligências
par,a, O corpo do delito contra o recorrente invocando o
Código Militar de 1896, fl. 8 e seguintes;
não se comproendo também qllO, so estivesse em vigor o Código
Militar de 1925 por ter sido publicado no Diário do Govêrno, fôsse preciso publicá-lo do novo na Ordem do
Exército) e ainda também que a sentença tivesse declarado que o recorrente
se achava incurso também na pe-
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nulidade do artigo 178.° do Código de 1896, tendo o promotor requerido, depois de ela. passar em julgado, por
ter sido confirmada no Supremo 'I'ribunal Militar, que a
pena de presidio fôsse cumprida, não se tendo referido
à acessória demissão, como era do seu dever, segündo
o disposto no artigo 185.° do regulamento para a execução
do Código de J ustiça Militar. Mais : pelo motivo de na
sentença se ter declarado que o recorrente se encontrava
incurso nas disposições dos dois códigos, pelo que se
tinha. do aplicar o de 1925, de preferência ao de 1896,
não é isso do atendor :
1.0 Porque esta conclusão não está compreendida nas
primeiras; o que se tem ele concluir 6 que tanto so pode
aplicar a pena maior como ti. menor;
2. o Porque entre duas penas diferentes a aplicar, uma.
maior, e outra monor, é esta que se deve aplicar, em
harmonia com o princípio estabelecido no artigo G.O do
Código Penal; o
3.° Em qualquer sentença o que se tem de atender é
à parte dispositiva e não à expositiva.
Finalmente nos meios militares, em quanto não é publicada qualquer lei ou decreto com fôrça de lei a ola respeitantes na Ordem do Exército, não se cumpre, fi. 33
e 'V e 34:; e assim só começou a ter execução o Código
de Justiça Militar cm 16 de Janeiro de 1926, data em
que ela foi distribuída, contendo o referido Código. Em
virtude do exposto concedem provimento, sendo revogado o despacho elo S. Ex." o Ministro que demitiu o
recorrente.
Sem custas.
Lisboa, :! do Dezembro de 1927.-Sousa
Telee-».Meta Prego-F.
Pinto- E. Santos.
Está conformo.
Secretaria do Supremo 'I'ribunal de Justiça, 4 de J aneiro de 19~8. - O Secretário .director Geral (assinatura
ilegível).
b) Declara-se quo o coronel de infantaria António Augusto Dias Antunes, quo ola Ordem do Exército n.? 7,
2." série, do corrente ano, foi exonerado de comandante
do batalhão de caçadores n.? 7, deve ser considerado no
quadro da. arma.
c) Declara. se que o tenente de infantaria Arnaldo José
Clpro da Fonseca, que pela Ordem do Exército n. o l,
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2. a série, do corrente uno, foi colocado na 1.:l Repartição
da 2.a Direcção Geral do Ministério da Guerra, pertencia no regimento de infantaria n. o 11 e deve ser consiGerado como colocado no quadro da arma.
d) Declara-se que deve ser considerada para todos os
efeitos a antiguidade da promoção do capitão do infantaria, adido ao quadro, Manuel José do Livramento Viegas, inserta na Ordem do Exército n. ° 6, 2. a série, do
corrente ano.

e) Declara-se que continua prestando serviço no 1.0
grupo do regimento de telegrafistas o tenente de infantaria, adido ao quadro, José Correia Pires de Lima, sem
tmcnrgo para a Fazenda Nacional.

f) Declara-se quo o capitão de infantaria, adido ao
quadro, Luís Henrique Cordeiro, que pela Ordem do
Exército n." 3, 2.:1sério do corrente ano, passou a adido
110S termos do n.? 2.0 do artigo 4.° do decreto n.? 12:162,
de 21 de Agosto do 1926, presta serviço no grupo independente de aviação de bombardeamento.
g) Declara-se que
Luís Baptista da Costa, e não
Luís Baptista, o nome do tenente de infantaria, no quadro da arma, que, pela Ordem do Exército n. ° 7, 2.:l série, do corrente ano, foi colocado no batalhão de caçadores n.? 7.
ó

li) Declara-se que o tenente de infantaria António Pereira Rodrigues, que exerceu até 28 de Abril findo o
cargo do ajudante de campo do vogal do Conselho de
Recursos, general Miguel Baptista da Silva Cruz, passou
a desempenhar idênticas funções junto do mesmo general, nomeado por decreto da mesma data ajudante general do exército.

i) Declara-se que o major de infantaria Manuel Duarte
Lopes Subtil, que, na presente Ordem do Exército, é exonerado de sub-chefe do distrito de recrutamento e reserva n.? 20, continua prestando serviço no mesmo distrito,
j) Declara-se que é José Duarte Pereira Pinto e não
José Duarte Carlos Pereira Pinto o nome do coronel,
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na situação de reserva, que, pela Ordem do Exército
n.? 11, 2." série, de 19~7, passou à situação de reforma.
k) Declara-se que os coronéis de artilharia Daniel Rodrigues de Sousa e Amílcar Barcínio Pinto, respectivamente comandante do artilharia do Govêrno Militar de
Lisboa e director da arma de aeronáutica, terminaram,
o primeiro em. 29 de Maio último e o segundo em 7 do
corrente mês, as provas de aptidão para a promoção ao
pôsto de general, ficando ao abrigo do § LOdo artigo 9.0
do regulamento para as provas de aptidão para a promoção ao referido posto.
l) Declara-se que o capitão de artilharia, no quadro
de comissões, Edmundo da Costa Padesca, que pela
Ordem do Exército n.? 7, 2.a série, de 31 de Maio de
1927. foi colocado no 2.0 batalhão de artilharia de costa
(actualmente regimento de artilharia de costa n.? 2),
para efoitos das alíneas b) e g) do artigo 434.0 do decreto de 25 de Maio de 1911, completou em 30 de Maio
do corrente ano as condições a que se referem as citadas alín-eas, pelo que, em 14 de J unho, foi mandado regressar à sua anterior situação.
m) Declara-se que devo ser considerada como sendo
no Depósito Geral de Material de Guerra, e não no Arsenal do Exército, a colocação nos armazéns de Vendas
Novas do alferes do quadro auxiliar dos serviços do artilharia do grupo independente de artilharia pesada n. o 3
José Consciência, insorta na Ordem do Exército n, o 7,
2.& série, do corrente ano.

n) Declara-se que o coronel de cavalaria André Avelino de Olivoira Reis, sub-director da arma, exerceu o
comando da La brigada de cavalaria desde 18 de Janeiro
a 13 de Abril do corrente ano.

o) Declara-se que a primeira prova do campeonato
do cavalo de guerra realiza-se em 14 de Agosto do corrente ano.
p) Declara-se quo o capitão de engenharia, adido, no
Ministório da Instrução Pública, Herculano Amorim
Ferreira, que, pela Ordem do Exército n. o 9, 2.a sórie,
de 30 do Junho do ano findo, foi colocado no extinto
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batalhão de sapadores mineiros n.? 1, para. os efeitos do
disposto no artigo 434.0 do decreto ele 25 de Maio de
1911, regressou àquele Ministério em 13 do corrente
mês.
q) Declara-se que são nomeados para freqüentar no
2.0 período do ano lectivo de 1927-1028 o curso de informação do 2.0 grau eh Escola. Central do Oficiais os
capitães módicos João Pedro Medeiros de Almeida. e Manuel Pinto e milicianos do quadro especial João Bastos
Lopes e Manuel Joaquim Ruivo da Fonseca.
r) Declaru-so que o alforos do serviço de administração militar António Esteves do Carvalho, que foi colocado na situação de supranumerário por decreto de 12
de Maio último, inserto na Ordem do Exército n.? G,
2. a série, do corrente ano, em virtude de ter regressado
de licenca ilimitada, efectuou a sua. apresentação em 19
do referido mês.
8) Declara-se que chegou b, sua altura para entrar no
respectivo quadro o capitão do serviço de administração
militar, na situação do disponibilidade, Eduardo Rodrígues Neto de Almeida.
t) Declara-se quo o oficial do serviço de administração
militar com o nomo de José Martins dos Santos Loureiro, a quem foi permitido, pela Ordem do Etcéreito
n. o 7, 2. a série, do corrente ano, usnr as insígnias da
modnlha
do louvor da Sociedade Portuguesa. da. Cruz
Vermelha, é capitão miliciano do quadro especial o não
tenente do serviço de administração militar, como consta
da referida Ordem do Exército,

u) Declara-se que, por se terom oferecido em tempo
competente, são incluídos na. lista dos oficiais que no
primeiro quadrimestro do corrente ano so ofereceram
para servir nas colónias, durante o mesmo ano, nos termos do decreto n. o 13:309, de 23 de Março de 1927, os.
seguintes oficiais do quadro auxiliar dos serviços de engenharia:
Alferes:
Manuel Pereira Patrício.
António de Sá Pereira do Lago.
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v) Vencimentos que, nos termos da lei u.? 1:668, de 9
do Setembro
de 1924, competem
aos oficiais om seguida mencionados,
separados
do serviço:
Pela Ordem elo Exército

n. o G, 2.11 série, do corrente
ano:
Capitão do infantaria João José Dias, 232D31, sendo:
pensão
de reforma,
177ç)50; 0,14 por cento, 1269:3;
lei n, o 888, 19604; lei n. o 1:332, 22;$85; do vencimento
total 24:544 silo pelo Ministér-io das Colónias, sendo Angola a última província
em quo serviu, o 2071'587 pelo
Ministério da Guerra. Tom um aumento do 10 por cento
sõbro o sõldo.
Tenente
de infantaria
Ernesto
Júlio da. Graca Gonçalves,
10M39, sondo: pensão do reforma,
931518;
0,11 por cento, 8:5:31; do vencimento total 301580 são
pelo Miuistério das Finanças c 70;559 pelo Ministório da
Guerra. Tom um aumento do 10 por conto sõbre o ROIdo.
que. nos termos ela lei n," 1:668, do
de 1924, competem aos oficiais em semencionados,
transferidos
para a situação de re-

x) Vencimentos

9 de Setembro
guida
serva:

Pela Ordem elo Exército n. o 13, 2.11 série, do Hl27:
TI nonte de infantaria
Abel Alves Afonso, 14C>{íOG,
scnrlo : pensão do reserva, 120;545; 0,14 por cento,
24;)G 1; do vencimen to total 11.-);) são pelo Minis tório das
Colónias
o ;30;)OG pelo Miuistério da Guerra. T0m um
aumento de 10 por cento sobro o soldo.
Pela presento Ordem elo Exército :
Coronel
elo engenharia
António dos Santos Lucas,
4 7G,637, sendo: pensão do reserva, 335648; lei n." 888,
33.6f)ij lei n," 1:332, 107;535; do vencimento
total
310·519 são pelo Ministério
da Instrução Pública e
166;$18 pelo Ministério da Guerra. Tem dois aumentos
do 10 por cento sõbro o sõldo. Êsto oficial recebe os
seus voncimontos pelo Govêrno Militar de Lisboa.
y) Vencimentos que nos termos da lei n.? 1:668, de 9
do Setembro de 1924. competem aos oficiais em seguida
mencionados,
transferidos
para a situação do roforma ;
Pela Ordem do Exército n. o G, 2.:1 sério, do corrente
ano:
Coronel
de infantaria
Alfredo
Frederico
do Albu-
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querque
Felnor,
4G4t594, sendo: pensão de reforma,
297i$; 0,14 por cento, 39.592; lei n.? 888, 33669; lei
n." 1:332, 941'$33; do vencimento total 257~~14 são pelo
Ministério
das Colónias, sendo Angola a última província em que serviu, e 207,580 pelo Ministério da Guerra.
Tom um aumento de 10 por cento sõbre o sôido.
Pela presente Ordem do Exército:
'I'enente-coronel
do infantaria
João José da Piedade
Guerreiro,
33i696, sendo: pensão de reforma, 2441590;
lei n. o 888, 24M9; lei n. o 1:332, 68~57; do vencimento
total 16ti08 são pelo Ministério
do Interior e 321688
pelo Ministério da Guerra. Tem um aumento de 10 por
cento sôbre o sõldo.
Capitão
miliciano
de cavalaria
do quadro especial
Eduardo
de Serpa Ferreira,
03663. Fica vencendo pela
V" região militar.

z) Rectificados, se publicam os vencimentos, nos termos
da lei n." 1:668, de 9 do Setembro
do 1924, a que
tem direito o oficial, na situação de reserva, em seguida
mencionado,
em substituição
dos que lhe foram arbitrados pela Ordem do Exército n. ° 6. 2. a série, do corrente
ano:
Coronel de engenharia
Luís Cabral e Sousa Teixeira
de Morais, 576M2, sondo: pensão do reserva,
374637 ;
lei n.? 888,37643;
lei n." 1:332, 164a72j do vencimento
total 325a86 são pelo Ministório du Instrução
Pública e
250.666 pelo Ministério da Guerra. Tem três aumentos
de 10 por cento sõbre o soldo.

10.

° -Ministério

da Gucrra- L a Direcção Geral- 2.:J. Repartição

a) Declara-se
que o tenente do infantaria,
do quadro
da arma, João Guedes das Neves Sacadura,
quo exercia as funcõos de ajudante do campo do gencral João de
1forais Zaruith, que, na presento Ordem do Exército, é
exonerado de vogal do Conselho Superior de Promoções,
continua exercendo as mesmas funções junto do mesmo
general,
que faz parte do Conselho Superior de Disciplina Militar.
I

b) Declara-se
Soares

de

que o capitão
do infantaria
António
Andrea Ferreira,
que exercia as funções de

"
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ajudante de campo do general Luís Manuel Agostinho
Domingues, quando governador militar de Lisboa, passa
a desempenhar idênticas funções junto do mesmo general, que, na presente Ordem do Exército, é colocado no
Oonselho Superior do Promoções.
c) Declara-se que os tenentes-coronéis de infantaria
António Amadeu Rodrigues de Sousa e José Machado
Duarte Júnior chegaram à sua: altura para entrar no
respectivo quadro.
d) Declara-se que o tenente-coronel de infantaria nos
termos do decreto n. ° 14:869, de 11 de Janeiro do corrente ano, Joaquim Leitão, chegou à sua altura para ser
considerado supranumerário.
e) Declara-se que os 'capitães de infantaria António
Ernesto do Almeida, Manuel Augusto de MoIo Cabral e
Armando Augusto Costa e o tenente da mesma arma
António Alves do Pinho Freitas, que, pela Ordem do
Exército n.? 6, ::3.14 série, do corrente ano, foram colocados no quadro da arma, continuam fazendo serviço nas
carreiras de tiro onde foram colocados por Ordem do
Exército.
f) Doclara-se que o capitão de infantaria J oaq uim
Sinel de Oordes, ajudante de campo do chefe do estado
maior do exército, deixou de prestar serviço na Escola
de Oficiais Milicianos.

g) Declarn-sc que fica sem efeito a colocação no quadro da arma dos capitães Gaspar Cerqueira e Manuel
Gomes e tenente Rodolfo Martins Viana, todos do regimento de infantaria n. o 3, e do tenente do regimento de
infantaria n." 8 António Maria da Costa, inserta na Ordem do Exército n,? 6, 2.14 série, do corrente ano.
h) Declara-se que fica sem efeito a colocação no quadro especial a que so refere o artigo 5.0 do decreto
n.? 7:823, do 23 de Novembro de 1931, do tenente do
batalhão de metralhadoras n," 2 Manuel Caseiro Marques Alves, inserta na Ordem do Exército n." 6, 2./.1sério, do corrente ano.
i) Declara-se que o tenente de infantaria, adido ao
quadro, nos tormos do decreto n.? 13:020, de 16 de De-
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zembro de 1926, Manuel Duarte Silva passa a estar
inscrito no quadro dos oficiais milicianos do quadro ospecíal de infantaria a que se refere o n.? 5.° do decreto
n." 7:823, do 23 de Novembro de 1021, ocupando na
respectiva escala o lugar imediatamente
à esquerda do
tenente do mesmo quadro José dos Santos Borrega.

11.

°-

Jlinistério da Guerra - 1.II. Direrçáo 6cral- 3. II. Rerarliçãe

Declara-se que deve ser incluído na lista dos sargentos a reintegrar no serviço da guarda nacional republicana, insorta na Ordem do Exército n. ° 4, 2." série, elo
corrente ano, à direita do segundo sargento ferrador do
regimento de cavalaria n." [) jlannel Jacinto, o segundo
sargento artífice serralheiro-espingardeiro
n," 60-E do
regimento de cavalaria n.? 6 Ant6nio dos Santos.

12. ° -Ministério

fiaGuerra- ta Dire~ção Gcral- .U' Repartição

a) Tendo sido agraciado por Sua :l1ajestado o Roi da
Bélgica com o grau elo cavaleiro da Ordem da Coroa
o tenente do infantaria José Rnúl Alves du Cruz, é-lho
permitido, em conformidade com as disposições do regulamouto das Ordens Portuguesas, aceitar aquela morcõ
B usar as respectivas
insígnias.
b) Declara-ao quo velo Boletim .Milital' das Colôniae
G, do 10 de J linho (10 Hl:?3, foi condecorado com [1
medalha de cobre de ussiduidntlo de scrvico no ultrnrnar,
em conformidade com as disposições <lo regulamento

n,

o

aprovado por decreto de 7 do Novembro <loHJ1:3, o primeiro sargento artífice coronheiro n." U-E do regimento
do cavalaria n.? 5, Carlos Nunes.
c) Declara-se quo por portaria do j[ini:tério do Intc.rior, de 1 de Setembro (10 10~7, inser ta nO DilÍ"io do
Goiêrno n.? 201, 2.a sério, do 8 do citado mês o ano,
foi louvado o tenente do infantaria Aruuldo José Claro
da Fonseca, porquo no exercício da missão que lho foi
-eonfiada, quer como administrador
do concelho do .'\.1-eoutim quer como presidente da comissão administrativa

ORDE:JI DO EX}~RCITO N.O 8

343

do mesmo concelho e ainda. como sindicante aos diferentes
serviços concelhios,
se houve com :1 maior correcção e
independência.
d) Declara-se
que por por-taria do Ministério da 4\..gricult ura , do 18 de Abril do corrente uno, inserta no Diário
do Govêrno n ," 94, 2.3 série, de 27 do citado mês e ano,
foi louvado o tenente de infantaria Arnaldo José Claro
da Fonseca, pela inteligência, inexcedível zêlo , dedicação,
competência e lealdade com quo dosomponhou as funções
de secretário do Ministro da Agricultura.

e) Declara-se
que por portarias
do Ministério da Marinha, insertas no Diário do Governo, 2.3. série, das datas
abaixo indicadas, foram condecorados pelo Instituto de Socorros a ....
r áufragos, com as medalhas
que lhes vão indicadas, os seguintes oficiais o praças;
Medalha

de prata

Tenente
de infantaria
Arnaldo
seca27 do Junho de 1927.
lUedalha

José

Claro

da Fon-

de cohre

Primeiro sargento n. ° 30-E do regimento de cavalaria
n.? 2, Manuel Costa. Hoxo-~O
do Abril do 1928.
Primeiro
sargento n. o 4-B da 2. ti. companhia do trem
.automóvol, Aleixo Joaquim de S. Francisco Xavier (ln.
Silva6 do Abril de 102:3.

f) Declare-se que no Diário do Gocêrno n. o 9i), 2_a sério, de 28 do Abril último, foi publicada a srguiuto portaria do Ministério do Interior,
de 25 do mesmo mês;
«Atendendo
a que os governadores
civis dos diversos
distritos do continonto e ilhas adjacentes têm conduzido
os negócios dos seus distritos por forma a, intogrur o
Pais no ospírito da. Ditadura Militar;
Cousiderundo
a sua ncçfio decisiva no exercício do
alto cargo que estão desempenhando
se evidenciou proeminentemente
nas eleições realizadas
em 2;) de l\hl'ço
de 19:?8;
A tendendo ao muito aprêço que ao G ovêrno da, República Portuguesa
e muito ospocialmente no Ministro do
Interior
merece a acção decisiva, houosta o inteligente
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dos governadores civis dos distritos do continente e ilhas
adjacentes na gerência dos seus altos cargos:
Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo 1finistro do Interior, que sejam conferidos os justos e merecidos louvores a:
Coronel de infantaria Numa Pompílio da Silva; tenentes-coronéis de artilharia Abel de Abreu Soto Maior,
Luís Monteiro Nunos da Ponte o Gaudõncio J OSÓ da
Trindade; majores: do infantaria, Manuel Mesquita,
Raúl Verdades de Oliveira Miranda, Alexandre de raiva
Faria Leito Brandão; de artilharia, Henrique Pereira
do Vale e Carlos Gonçalves Pereira de Barros; da aeronáutica, João Luís de Moura; capitães: de infantaria,
Júlio Rodrigues da Silva, José Ribeiro Barbosa, António Manuel da Mota o Costa; do cavalaria, Vital dos
Reis Silva Barbosa, 'I'omás Augusto Salgueiro Fragoso
e João Pires de Campos; tenentes: de infantaria, José
Rodrigues da Silva Mendos ; do cavalaria, J osó Correia Durão Paias, respectivamente governadores civis
de Visou, Ponta Delgada, Porto, Portalegre, Angra
do IIeroismo, Santarém, Faro, Leiria, Viana do Castelo,
Lisboa, Castelo Branco, Braga, Vila Real, Guarda, Bragança, Coimbra, Aveiro e Évora.
g) Declara-se que é segundo sargento n. ° 153 do secretariado militar, e não aspirante a oficial, Sebastião Alves das Neves Júnior, condecorado com a medalha militar de prata da classe de comportamento exemplar
pela Ordem do Exército n. ° 7, 2." série, do 9 do corrente mês.
li) Declara-se que é de cobre, e não de prata, a medalha militar da classe do comportamento exemplar concedida ao segundo sargento n. H-E, :Mnnuel Gueguez,
do grupo de artilharia pesada n. ° n, pela Ordem do
Exército n." 7, 2." série, de 9 do corrente môs,
U

i) Declara-se que o segundo cabo corneteiro n.OS 29/
928, Manuel Joaquim Marques, e o soldado n.OS 179/2:105,
Joaquim Marcelino, condecorados com a medalha militar do prata da classe do comportamento exemplar pela
Ordem do Exército n," 7, 2.a série, de 9 do corrente,
pertencem respectivamente à La companhia do batalhão
n, ° 4 e à 3. a companhia do batalhão n. ° 3 da guarda
nacional republicana.
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j) 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.· 14

Tenente Manuel Bernardo.
Regimento de artilhariB ligeira n.· 4

Segundo sargento n." 13-E, Joaquim Mendes.
Regimento de oavalaria n.·

I)

Capitão Manuel Rodrigues de Oliveira.
Esoola Central de Ofioiais

Coronel do corpo do estado maior Tasso de Miranda
Cabral.
7." oompanhia de reformados

Primeiro cabo reformado

n." 2:052, Joaquim Alves.

Guarda fiscal
Batalhão n.s :3

Soldado n. 266/2:376, José Anselmo, da 1.3,companhia.
Soldado n.OS 4/108, António Luís, da companhia n.? 11
da guarda fiscal das ilhas adjacentes.
Os

Medalha. de prata.
3," região militar - Quartel general

Alferes do secretariado

militar Marcelino Esteves.

Quadro da. arma. de infanta.ria.

Tenente Abel de Sousa Moutinho.
Regimento de iufantaria n.s 1

Primeiros sargentos: n. ° 13-1~, Armando Augusto Sarmento, e n." 130-E, Taciano Araújo Zuzarte,
Batalhão de caçadores n.O1

Primeiros sargentos: n.? 4-E,
n. o 7-E, José Maria Pastor.

José da Fonseca,

e
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Batalhão de caçadores n.· 3

Segundo sargento n." 28-1,j, José de Sousa Ferreira
Macedo.
Segundo sargento músico de 3.11 classe n.? 56-E, João
de Morais Mendonça.
Batalhão de caçadores n.O5

Tenente Vasco da Veiga Cabral Beleza dos Santos.
Batalhão de ciclistas n.· 1

Capitão miliciano Arnaldo Armindo Martins.
-Regimento de artilharia

ligeira n.· 4

Tenente Jorge Dionísio de Jesus.
'I'enente miliciano adido ao quadro 'auxiliar dos serviços de artilharia Abílio Gonçalves Garcia.
Regimento de artilharia ligeira n.O15

Segundo sargento
Guimarães.

n. o 11-E, David Caldeira Barros

Grupo mixto Independente de artilharia montada n.· 24

Tenente Luis Esteves.
Grupo independente de artilharia

de montanha n.· 12

Segundo sargento n, o 6-E, Ismael Augusto.
Escola Prática de Oavalaria

Segundo sargento artífice carpinteiro de carros n, o 54-E,
A.ntónio Metelo.
Regimento de telegrafl.stas

Segundo sargento n. o S6-E, Dionísio da Costa.
3.· companhia de trem automóvel

'I'enente miliciano de infantaria
da Mota.

Joaquim José Alves

Grupo independente de aviação de protecção e oombate

Tenente
Castro.

de artilharia

Jorge

Augusto

Segurado

de

2.· companhia de saúde

Segundo sargento n. o 155, J OSÓ 11enriqnes dos Santos.
Segundo sargento miliciano n." 952, José da Costa.
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Segundo sargento n. ° 196, Constantmo Coelho Cabanita.
Escola Militar

Segundo sargento n. o 4, Eduardo Resende Barata Freire
de Lima.
Farmáoia Central do Exército

Tenente farmacêutico com patente de capitão António
Maria Caeiro.
Guarda. nacional republicana
Batalhão n,· 1

Segundo sargento ajudante de farmhcia n.0 12/9:428,
Alberto Ferreira; primeiros cabos: n.08 15/8:776, José
da Silva Guerra, e enfermeiro n.O' 20/9:125, João Augusto de Santana, todos do estado menor.
Soldado n.0 27/9:112, António Manuel Garrido, do
~stado menor.
Primeiros cabos: n. os 13/3:264, Joaquim Lourenço, e
n.O' 76/11:20G, Francisco dos Santos Aleixo, ambos da
1.a companhia.
Segundos cabos: n.os 43!4:9G5, Domingos de Matos
Rito; n. os 90/7: 133, Álvaro Cardoso Mendes ; n. os 204/
7:640, João Silveiro ; n. 214/7:642, Carlos Cruz.
Segundos cabos corneteiros; n.O 31;0:624, Luciano
Pinto; n. 38/6:169, José Joaquim Mateus, e n, os 53/4:,109,
J osé dos Santos, todos da L" companhia.
Segundo cabo motociclista n.O 274/11:578, José da
Costa Gouveia, da La companhia.
Soldados: n.O' 18/4:931, Alfredo Martins; n.O 43/
11:212, João Filipe; n. os 81/11 :252, Francisco Zacarias;
n.O' 91/4:280, Joaquim Miguel; n.OS 119;7:115, Manuel
Pinheiro; n. os 122/10:460, Pio Isaac Mont' Alverne;
n. os 128/4:208, André Baptista; n. os 135/3:828, Gregório
Reixa; n.:" 174/11:568, José Augusto Martins; n.O 175/
11:302, João Dias; n.O&197/11:386, Domingos Martins
Cachola; n.08 198/10:858, Manuel Joaquim Malguoiro ;
n.08 206/8:414. António Pires ; n,08 211jü:991, José Vitória; n.OS221/3:791, José Júlio dos Reis Varela, todos
da La companhia.
Segundo cabo n.:" 28/10:692, Justino Joaquim da
Silva, da 2.11 companhia.
Soldados: n. o. 29/7:672, António Mourato Ceia; n.O 38/
8:288, Henrique Ferreira; n.OS 43/11:23:!, José Gomes;
n.O' 50/8:868, João Duarte; n.08 87/8:889, José Vilela;
8

8

US

S

US

S

S

S

I

348

ORDE1\! DO EXERCITO

N.O 8

2." Série

n.OS 109/11:323, António de Almeida Barbas;
n.OS 115/
11:334, Manuel António Pina; n.O 157/11:348, José
Rodrigues Coelho; n. os 1ô9/11 :354, Manuel Pinto; n, os 170/
11:355, João Francisco;
n.O 170/11:357, Dinis Rocha;
n,os 177/11 :360, Francisco Guedes de Oliveira; n. os 184/
11:362, Alexandre
Martins de Melo; n.OS 187/11:544,
S
Diogo Folgado;
n.O 191/11:371, Avelino Teixeira, todos
S

S

da 2. li companhia.
Soldados: n. os 43/8:425, Adolfo Artur; n. os 44/11 :407,
Manuel Francisco;
n.OS 53/11:416, Sabino da Costa Cego;
n.OS 54/11:417, João de Sousa Cunha; n.OS 59/11:603,
Lourenço Grilo; n.OS 62/11:423, Joaquim da Graça Cousinho ; n. os 6ô/1l:427, Martinho dos Santos; n. os 72/11 :4132,
António Amaro;
n.OS 73/11:433, Francisco Manuel Malhado ; n. os 85/11:442, António Catarino; n. os 88/11:632,
Joaquim Gomes Ribeiro; n.OS 95/11:448, Albertino Duarte
Feitor;
D.OS 107/11:455, Francisco
Martins;
n.OS 113/
S
11:539, Emídio Diogo dos Santos; n.O 121/11:465, Manuel Mendes Moaeho ; D.os 162/11 :486, Romão Ventura;
D.OS 168/11:49~, Joaquim
Gonçalvos ; n.OS 174/11:374,
oO
Joaquim José João; D. 184/11:256, Manuel de Bastos;
n.os 1J7/11:~98, Francisco Cabaço, e n.OS 198/8;716, José
Cordeiro, todos da 3." com panhia,
Primeiros cabos: n.OS 134/6:030, Joaquim da Cruz Pires; n. os 138/10:698, Manuel António; n. os 188/9: 170,
Fr-ancisco da Nazaré Guapo, e n. os 214/11:587, Augusto
Marques, todos da 4." companhia.
Segundo cabo n.OS 64/11:602, José de Abreu Júnior,
da 4." companhia.
(
Soldados: li.os 23/11 :222, Marcolino Gerardo : D.OI 41/
11:254, Lourenço Pedro; D.OS G9/11:2UO, José Silveira
Carrasco;
D.l'S
70/9:0f>ô, José Maria; n.08 93/10:399,
Joaquim Mendes Ferreira;
n.o8108/11:556, Manuel rina;
n. os 114/11:369, Francisco
Segão Samarro ; D.os 130/
3:976, Francisco Garcia; n.OS 146/8:421, David Tomé;
n.os 183/7:588, Jacinto Pires Silvestre;
n.os 194/11:305,
José N oguoira ; n. o. 195/11 :622, Vitorino Gomes; n. os 230/
10:902, Serafim Mendes, todos da 4.:1 companhia.
Segundos
cabos:
n. os 11511 :566, Joaquim Rebêlo ;
n.OS 124/8:430, João Manuel Gomos; n.OS 14118:626, José
Damas Mendes, o n.OS 152/10:630, António Queiroga,
todos da 5.a companhia.
Soldados:
n. os 43/11 :242, António Alberto;
n. os 63/
8:669, João de Lima; D.oS 64/11:616, Júlio Augusto
Penis: n.OS 79/11:275, José Ma.ximiano; n.OS 90/11:631,
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José dos Reis; n.OS 105/11:279, José Alves; n.OS 129/8:706,
José Baptista da Silva; n.OS 181/11:337, Filiciano Rodrigues Ferreira;
n. os 189/11 :346, Salvador Bonina das Oandeias, todos da 5. a companhia.
Batalhão

n." :3

Segundo sargento
n.OS 7/4:413, António Marques,
da
4. a companhia.
Segundos cabos: n.os 19/4:424, António Ferreira
da
Oruz; n. os 21/4:426, João Manuel Sotana, e n. os 26/4:431,
José Maria, todos da 4.a companhia.
Soldados : n.08 37/4:439, Rodrigo Lobinho; n. os 52/
4:453, Pedro Pina j n.08 53/4:4[>4, José Rodrigues; n. os 57/
4:458, ManuolGonçalves;
n.OS 58/4:459, António Rascão; n."" 61/4:462, João Rolo ; n.OS 63/4:464" José Bento
Pires j n.OS 69/4:470, António Jorge; n.os 74/4:475, Valentim Nunes Ramos; n.OS 80/4:481, José Morais; n.OS 84/
4:481), Augusto Antunes;' n.OS 88/4:489, João Simão;
n."" 89/4:490, José Dionísio; n.OS 91/4:492, Manuel Goncalves j n. os 95/4:4\)6, Manuel dos Reis j n. os 98/4:-199,
Fernando Mendes Leitão; n,os 100/4:501, António Milheiro ;
n.OS 101/4:502, Alexandre Valadares j n.OS 10~/4:50:3, Munuel Robalo; n.os 104/4:505, Manuel Calciuha Fidalgo;
n.0810f:l/4:506, Domingos Fernandos ; n.o8106/4:ó07, José
Romão; n.OS 108/4:509, Joaquim Rainho ; n.OS 117/4:f)18,
António Cabral: n. os 121/4:5~2, Alfredo de Matos; n.OS 123/
4:524, Francisco Falido; n.OS 124/4:526, José Francisco;
n.OS 130/4:531, Manuel Tavares; n.OS 141/3:293, João Pais
da Silva; n.os 149j-i:5f)2, António João Rodrirmes ; n, os 163/
4:M7, António Constâncio; n,os 166/4:570, Tiago Augusto;
n.OS 168/4:572, JOR6 Forro; n.OS 1U/4:579, João Louro;
n.os 17ô/4:581, .Ioaquim António Almas; n.OS 177/4:[>82,
João Baptista; n.?" 180j4-:f)85, José Rodrigues ; n.OS 186/
4:591, Manuel Campos Mar-tina, todos da 4.a companhia.
Soldados : n. os 43/3:338, João Landeiro ; n. o. 127!
4:393, José Jacinto, e n.os 157/4:361, João da Piedade
Pires, todos do esquadrão do batalhão.
Batalhão n.· .4

Segundo sargento carpinteiro
n.o, 56/1:837, José Joaqnim Pereira, do ostado menor.
Soldado n.'" 64/2:870, José Pereira Leite Lamosa,
do estado menor.
Soldados:
n.OS 56/2:696, José Nuncs; n.OS 77/718,
Manuel Pereira
Ramos;
n. os 109/205, José Monteiro
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Lucas;
n.08 12Gj3:136, -Ioaquim Martins; n.OS 156/252,
Bm,ílio Nunes; n.?" 173/3:243, Feliciano de PinhG Vasconcelos,
e n,os 202/3:4õ3,
Manuel Lourenço Ribeiro,
todos da Ln companhia.
Primeiro
cabo n.OS 13/611, Manuel da Cunha,
da
2. a companhia.
Segundos
cabos: n, os 19/73, Jerónimo Bemvindo dos
Santos, e n.OS 20/861, Pedro Exposto, ambos da 2.a companhia.
Soldados:
n. os 41/867, J oag uim Rodrigues Cardoso;
n.08 55/3:554, António Joaquim Gonçalves; n.?' 56/1:964,
F'rancisco
de Magalhães;
n.OS 59/2:575, Silvino Gui08
lherme;
n. 80/451, José de Lima; n.08 107/178, Aires
Celostíno ; n.OS 144/3:5:36, António de Castro; n.08 165/
2:656. David António Pereira; n.08 171/2:913, Francisco
da Silva Pais, e n.OS 173/2:928, Elísio Francisco
Carneiro. todos da 2.8 companhia.
Soldado
n.os 44/3:439, António
José Ferreira,
da
3. a companhia.
Segundo
cabo n. os 198/2:580, Eduardo
Pereira
da
Silva, da 4.a companhia.
Soldados:
n. os 51/1:073, Carlos Augusto Pissarro;
n.Oi 60/881, Manuel Alves da Silva; n.OS 63/2:348, António de Jesus;
n.OS 68/1:190. Manuel Dinis; n.OS 71/
954, Manuel Gomes; n.?" 78/1 :433, António de Oliveira;
n.08 85/1.183, Inácio Ferreíra ; n.OS 87/1:294, Henrique
dos Santos;
n.OS 89/1:192, José Portela de Azevedo;
8
n.0 91/452, António dos Santos Lopo; n.OS 96/2:339,
José Pinto; n. os 98/1:223, António da Silva; n.OI 105/
3:227, Manuel Joaquim Carneiro Aires; n.08 109/2:745,
Francisco Martins;
n.08 110/1 :089, Carlos Augusto
08
Bossa;
n.
llG/2:GOO, António de Freitas;
n.08 120/
1:099, António Ferreira Barbosa;
n.OI 141/3:461, Augusto de Sousa Nogueira;
n. os 143/1:475, Porfírio Carneiro; n.08 144/1:123, José Gonçalves;
n.OS 157/2:924,
João Francisco Fernandes ; n.08 167/1:37f>, JosÁ Ribeiro;
n.08 171/1:150, Maximino Pires; n.OS 189/1:600, Manuel
Teixeira,
e n.? 190/2:413, António Acácio, todos da 4.<1
companhia.
Segundo cabo n.08 20/1:898, Sebastião Afonso Perre,
do esquadrão do batalhão.
Soldados:
n.OS 61/1:8JG, Benjamim Pinheiro; n.ol114/
3:131, Manuel Canosa ; aprendiz de ferrador n.08 155/
1:741, Manuel Ribeiro, todos do esquadrão
do batalhão.
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Regimento de cavalaria

Segundo cabo clarim n.O 46/576, Manuel Rodrigues
Moleiro,
e soldado n.OS 42/42, António Parado, ambos
do 1.0 esq uadrão.
Segundo sargento n.O 2/362, José Simão de Matos,
do 2.° esquadrão.
Soldado n.OI 109/1:640, Manuel Garnel, do 2.° esquadrão.
Segundos cabos: n.O 11/290, João Dias Folgado, e
clarim n.O' 45612, José Rodrigues de Azevedo, ambos
do 3.0 esquadrão.
Soldados : n. os 25/385, Francisco Matias Barbaríca ;
n.OS 27/155, João da Graça Rõlo; n.OS 861:029, António Francisco Batuca; n, os 112/1 :65U, .J oag uim Carrilho
Miguóns ; n, os 114/1 :653, Manuel Mnssano Pereira;
n.OS1151:605, Sebastião Madeira, e n.OS 121/1:660, António Ferreira Chiado, todos do 3.° esquadrão.
Segundo sargento n.O 3/1:587, Cipriano António, do
4.° esquadrão.
Segundo cabo n.OS 117/749, António Baptista Pereira,
do 4.° esquadrão.
Soldados: n.08 28/919, Manuel Francisco, e n.OI 73/
830, Manuel Augusto Guerra, ambos do 4.° esquadrão.
S

I

I

I

I

Guarda fisoal
BQto.:hüo n.· :3

Sargento ajudante n.OI 114/2:795, Fernando José
Lopes, da 4.& companhia.
Soldados: n.ol 42 160, António Tavares; n. os 52/176,
José do Oliveira Pacheco ; n.O 56/191, Manuel Pereira
da Silva, e n.O 57/192, l\1anuel Francisco Xavier, todos
da companhia n. ° 4 da guarda fiscal das ilhas adjacentes.
S

S

Medalha de cobre
Regimento de infantaria n .• 1

Segundo sargento n.? 137-E, Raúl Joaquim de Sousa
Neves.
Regimento de infantaria n.· 14

Segundo sargento n.? 55-E, Jo110do Araújo e Sousa .

..-

Regimento de artilharia ligeira n.- 4

Segundo sargento n,? 27-E, Artur Corroia Soares.
Primeiro cubo ferrador n.? 49-E, José da Silva Lo-

pes.

352

ORDEM DO EXERCITO

NoO8

Grupo de ar tí lharf a pesada

20' Série

no" 1

sargentos:
n.? 115-E, José Antunes Sol, e
n.? 142-E, Joaquim Alves.
Primeiro cabo ferrador n.? 133-E, Jaime Vicente CarSegundos

. deal,

Regimento

de telegrafl.stas

Primeiros
cabos:
n." 161-E, Arnaldo Ferreira
Azevedo, e n.? 162-E, Abílio Magalhães de Oliveira.
Segundo cabo n.? 129-E, Joaquim Faustino.
Regimento

Segundo

de sapadores

n." 90-E,

sargento

Esquadrilha

de aviação

n. ° 20-E,

de caminhos de ferro

Manuel

sargento

Primeiro

cabo n.? 4-E, Manuel

Primeiro

cabo n. ° 171-E, Hernani

Primeiro

cabo ferrador

Segundo

sargento

30' companhia

Escola

Prática

Augusto.

de treino

Segundo

20' companhia

de

António

e depósito

Pires

Correia.

de saúde

Martins

Ribeiro.

de saúde

da Conceição.

de Cavalaria

n. ° 36-E, António

Heitor.

Escola Militar

n.? 32, António

Guarda nacional
BatallJ110

Peres

Folgado.

republtcana
no01

Soldados: n.OS 50/9:5GO, António Maria Pepe Cavaco;
n.OS 51/11:215,
António Vonüneio ; n.:" 52/1l:f>OG, José
Candcias ; n. os G1/10:706, Porfírio de Oli veiru ; n.08 80/
lU: [>õ-l" José Francisco Godinho; n.:" 8G/1O:~02, José
Gama;
n.08 g.\/9:K7 -!, Bernardino
Gomes l~sporança;
n." 9G/11:28Li, José Domingos;
n.08 9Ç}j1O:100, António
Chambino ; n.08 10,1,/10:703, Agostinho Dias; n.OS 105/
9:790, Aníbal Angusto ; n.08 118/10:208, António Correia
Raposo, n 08131/10:20~, João Esteves; n.OS1132/9:952. 1\1anuel Doidinho ; n.?" 1i3ü/lO:207, Joaquim de Sousa Rico;
n.OS 1409:953,
g(lllunlo Alhinho; n.OS 149;9 833, João
Maurício
Capatão ; n. os 1D5/10:~57. Manuel Diogo;
n.08 15K/1O:50.:3, Adriano Guedoa ; n.08 1G8/1O:275, Joaquim Borda (lo Água;
no os 179/9:850, Inácio Baptista
Salta; n.o, 18f)Ill:4~1,
.Iosé Rodrigues ; !l.OS 190/11:313,
0

\
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Bartolomeu Pires; n.". 19i/11:604, José Lopes Dinis;
n.OS 246/9:7D2, António' Fernandes, e n.OS 262/10:564,
José Branco, todos da 1. companhia.
Soldados: n.OS 33/10:758, João Vicente Machado;
n.? 37/10:062, Vicente Custódio; n.OS 39/10:705, Francisco Martinho Vilela; n.OS 57/11:240, Luís José Vieira;
n.OS 67/10:545, José Laranjo; n.OS 77/10:057, Francisco
Miguel; n,os 80/10:330, José Maria Gil; n. os 84/9:761,
Antonio Pinto; n.OS 104/10:117, José Morgado; n.08 105/
11:309, Salvador Casimiro de Jesus; n. 112/10:407,
Henrique Leite; n.OS 118/10:135, José Ramos. Quintalo;
n. 119/10:027, João Belo; n. 124/10:468; Artur Negrão; n." 134/10:168, José Marques Pinheiro; n." 135/
10:1G9, António Guerreiro; n.O 145/9:681, José Manuel
de Almeida; n.? 15:3/10:340, Vitorino da Silva Trindade; n.08 156/10:799, Manuel Gil; n.OS 159/10:351, José
de Sousa; n.O 168/10:518, Manuel Elvas; n. 185/
10:443, Raúl Leite de Oliveira; n. os 192/11:350, António Simão; n,os 203/11 :524, Joaquim Lopes; n. os 209/
10:821, António Pereira do Carmo; n,os 216/1.0:827,
Tomás Vicente, todos da 2. a companhia.
Soldados: n.O 19/9:536, António Boncho ; n.O' 28/
10:314, Franclsco Félix; n.OS 38/10:736, Domingos Pereira; n. 51/11:414, Manuel Paulo; n.
57/11:419,
Adriano José; u.08 \ 61/10:516, António Fernandes Pereira; n.O 74/11:557, Domingos da Costa Andrade; n. 92/
10:985, Manuel Augusto Correia; n.OS 103/11:452, Francisco Martins; n.0 104/11:453, João Antunes; n. 108/
11:456, Joao de Oliveira; n.O 112/11:4i)0, António Pereira; n. 114/10:886, Manuel Marques Lopes; n. 116/
11:462, Francisco Leal de Sousa; n.:" 117/10:606, Albino Porcira ; n.08119/11:463. Joaquim Gardete Correia ;
n. 124/11:624, Manuel Martins; n. 129/10:517, Joaquim Coelho da Rocha; n.08 131/11:468, João Martins;
n. 132/11:469, José Faustino; n.? 135/11:471, João Ferreirinho; n.os 140/11:473, Manuel Garnadeiro; n.O 143/
10:425, José da Silva; n. 149/11:478, José Taborda;
n.OS 151/11:479, Manuel Pereira; n.08152/11:480, António Antunes Guardado; n.OS 154/10:856, António de Oliveira; n. 156/11:482, José Antunes dos Reis; n.08157/
11:48:3, António Simão; n.O 161/10:480, Manuel Augusto; n.08 115/10:652. Manuel Nunes; n. os 177/10:145,
João de Almeida, o aprendiz de corneteiro n. 183/
11:308, José Serranho, todos da 3. a companhia.
Soldados: n. 14/9:813, António Rôlo ; n. 20/10:991,
l
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João Dinis Serra; 11.°8 42/11:255, Manuel Nabais Gordinho; n.os 46/10:215, José Porico .Júnior; n.OS 91/\):806,
Eugénio Guerreiro;
n.os 131/11:120, António Nunes
Barroso;
n, os 136/9:668,
Manuel 'Martins; n. os 142/
9:981, João Rodrigues Tomás Morais Júnior; n." 145/
10:259, António Cândido; D. os 153/9:855, Alfredo de
Jesus Alves; D.OS158/10:584, António da Cruz; D.OS162/
11:G35, José dos Santos Couto; n.OS 169/10:388, Manuel
Martins Serra; n.08 187/10:260, Manuel Luís; n.OI 206/
10:470, Manuel Alves da Silva, e n.O 232/10:904, Domingos Lopes Cabaço, todos da 4.& companhia.
Soldados: n. 14/9:907, lIanl1rl elaCruz; n.0 17/10:1)01,
Joaquim da Silva; n.O 2G/1l:2i35, Bartolomeu Rico;
D. os 28/10:855, Manuel Esteves Robalo; n.O 37/10:903,
Liceu Cândido; li.oS 70/11:270, Adelino João; 0.°1 82/
9:777, José Alves da Cunha; n.o 97/9:985, Agostinho
Felício ; n.O 102/10:008, José Adriano; n.O 104/9:616,
António dos Santos Lopes; n.O 108/10:380, Manuel
Marques Alexandre; n.o 134/9:700, José Jacinto S~cio;
n.os 169/10:923, António Guerreiro; 0.°1 170/10:924,
José Leitão; 0.°1 171/10:074, António do Vale Figueiredo de Oliveira; n. os 200/10:415, António Lopes, e
0.01
209/11:373, Domingos de Sena, todos da 5.a companhia.
I

8

OS

S

I

l

S

S

I

l

Batalbão

n.O

:5

Soldado n.O 128/3:954, José Valério, da 3.& companhia.
Soldados: D. os 55/4:630, Joaquim Maria; 0.°1 103/
4:504, Benedito Galante; n.O 132/4:533, Manuel Agostinho da Silva; n.oI135;4:537, António Feiteiro; n.o 167/
4:571, Carlos Riseiro ; n.OS 188/4:593, Horácio de Carvalho Fura, todos da 4. a companhia.
S

S

I

Batalbi\o n.s -4

Segundo sargento músico de 2.& classe n.OI 14/2:700,
Amadis Angusto de Almeida, e segundo sargento músico
de 3.a classe n.OS 81/2:653, José Marcelino, ambos do
estado menor.
Primeiro cabo músico D.oS 79/2:711, José Teixeira,
do estado menor,
Soldados: 0.°136/3:198, Cassiano da Silva Ma~nlhl1es;
n.os 63/2:701, Lázaro Inácio Calvo; n.os 103/2:729, António Ribeiro; D. 158/2:936, Benjamim da Rocha Camões; n. os 182/2:856, José Maria Guedes da Silva, todos
da 1.a companhia.
OS
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Soldados: n." 72/3:533, António Carvalho Leite, e
n.OS 182/2:981, João Teixeira, ambos da 2.& companhia.
Soldado n, os 102/2:388, Francisco Alves, da 3. companhia.
Soldados: n.O '80/2:906, Manuel Alves Carneiro Faria; n, os 117/3:000, Adélio Ribeiro; n.08 125/2:424, Jo1io
Lima; n.:" 129/3:128, José Aútónio Esteves; n.OS 142/
2:018, Francisco de Meireles; n.O 153/3:005, António
da Silva Moreira; n.OS 16112:897, Joaquim Gomes da
Silva; n.OS 163/2:530, Artur Emílio Machado; n.OS 164/
2:916, Francisco António Bafa Júnior, e n.O~180/2:987,
António da Silva, todos da 4.& companhia.
Soldado n. o. 7/3:020, Joaquim Ribeiro, da secção de
metralhadoras pesadas, do batalhão.
Do

S

S

Regimento

de oavalaria.

Soldados: n.O 43/1:193, José Adelino de Sousa;
n.')" 67/1:344, José Pereira ; n.:" 97/1:510, Domingos
Araújo Soares; n.?" 124/1:167, Albertino da Costa;
n.os 126/986, Amaro Pinheiro, e n.O 143/1:471, António
da Silva Veloso, todos do 2.° esquadrão .
• Segundo cabo clarim n.OS 58/1:099, Manuel Joaquim
Reis, do 3.° esquadrão.
Soldado n.OS 46/1:073, Joaquim dos Santos Borda de
Água, do 3.° esquadrão.
Soldados: n. os 50/1:226, José Carneiro; n.O. 131/1:420,
João Morão, ambos do 4.° esquadrão.
S

O

Guarda ãacal
Batalhão n,·:3

Segundo sargento n.O 3/2:402, José Brás Hipólito,
da 3. a companhia.
Soldados: n.OI 44/185, João Dutra Machado; n.OI 49/
189, Albano Inácio de Sousa, ambos da companhia n." 4
da guarda fiscal das ilhas adjacentes.
I

I

13. ° -liaislério

da Gurra- 3.& Direcç10Geral- 5.& lepartiçao

a) Declara-se que deve ser considerado como provido
provisõriumeute no cargo de professor adjunto do grupo
constituído pelas 22. n e 27.& cadeiras da Escola Militar,
e não definitivamente como consta do decreto de 2 do
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corrente mês, inserto na Ordem do Exército n.? 7, 2.a série, o capitão de engenharia Flávio José Álvares dos
Santos.
b) Declara-se, nos termos do artigo 18.0 do regulamento do Arquivo Histórico Militar, que, pelos oficiais
e cidadãos abaixo indicados, foram oferecidos à Biblioteca do mesmo Arquivo os seguintes exemplares:
Coronel de infantaria Augusto Manuel Farinha Beirão:
Eetatistica criminal e disciplinar da guarda nacional "epublicana, relativa ao ano de 1927 - 2 exemplares.
Rodrigo de Abreu: O qonernador geral de Moçambique, Rodrigo Luciano de AbreM de Lima, Viana do Caso
telo, 19~7 - 1 exemplar da sua autoria.
Encarregado do govêrno na colónia de Moçambique:
Voluntários de Lourenço Marques, do tenente Mário Costa,
Lourenço Marques, 1928--1 livro.
c) Declara-se que o coronel do corpo do estado maior
Eduardo Augusto Marques exerceu o comando da Escola
Centrnl de Oficiais, desde b de Setembro de 1927 a 24
de Maio do corrente ano, e as funções de director dõ
curso de informação do 4.0 grau, que funcionou do 15
de Abril a 9 do corrente mês.
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14.0_lioistério

da Gnma-3.a

Direcção Geral-8.a

Repartição

Tendo sido publicada na Ordem do Exército n." 7,
de 9 do corrente mês, a lista de antiguidades
dos oficiais do corpo do estado maior e não tendo sido
mencionado na mesma lista o coronel Fernando Augusto
Freiria, por se encontrar na situação de separado do
serviço, declara-se que o mesmo oficial ocupa na respectiva escala o lugar imediatamente à esquerda do coronel
Luís Augusto Ferreira Martins, e é considerado tenente
para os efeitos do artigo 30.0 do decreto de 25 de Maio
de 1911, modificado pela lei n. o 798, de 31 de Agosto
de 1917, desde 1 de Dezembro de 1898.

2.a série,

Ie. o -lIinistério

da Guerra- Conselho de Recursos

1:ditos de Cinquenta dias

Pelo Conselho de Recursos correm éditos de einqüenta
dias, a contar da data da presente Ordem, citando os
oficiais abaixo designados para, na qualidade de recorridos que silo, apresentarem, querendo, contestação num
procpsso que no mesmo pendo e cm que Jacinto José
de Sousa Charrua, tenente do serviço de administração
.militar, recorre da sua preterição na promoção no põsto
imediato.
Os recorridos, bem como seus representantes legais,
têm vista do processo na secretaria do mesmo Conselho
dentro do referido prazo.
Recorridos:
Capitães do mesmo serviço: Manuel Rodrigues Aguincha, António Ribeiro dos Reis, Manuel Marques Abrantes Júnior, José Armando da Palma Graça, Vergílio da
Silva Santos, Rómulo Pompílio da Rosa Mendes, Rodrigo José Correia Raposo, André Pelicano Fernandes,
Carlos do Amaral, Gaspar Marques de Oliveira, José
Rõla Pereira do Nascimento, José de Lacerda da Rosa
e Emídio Dias Gomes.
Editos de trinta. dia.s

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

t.a
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que é, apresentar, querendo, contestação num processo
que no mesmo pende e em que Rui Augusto da Silva
Mendes, tenente do serviço de administração militar,
recorre por se julgar ilegalmente preterido na promoção
ao pôsto de capitão.
O recorrido, bem como seu representante legal, tem
vista do processo na secretaria do mesmo Conselho
dentro do referido prazo.
Recorrido:
Capitão do mesmo serviço Emídio Dias Gomes.

Obituário
1928
Março 31- Major, reformado, Filipe Augusto de Sousa 'I'ribolat.
Maio 23 - Coronel, na situação de reserva, .Iúlio César de Almeida Gaspar.
»
24 - Capitão, na situação de reserva, Francisco dos Reis.
»
25-Cnpitão
da aeronáutica João Paulo de Aragão.
Junho 4-Corouel,
reformado, José António da Costa Braklamy J úuior,
»
7 - General, reformado, Joaquim José Ribeiro Júnior.
»
11- Coronel, reforuiado, António José de Sá Leão Pimeu tel,
»
13- General, reformado, Bernardo António de Brito e
Abreu.
»
14 - Coronel, reformado, Rodrigo Felício Afonso Salgueiro.
»
16 - Tenente de cavalaria Manuel Barata de Azevedo.
»
19 - Capitão de infantaria Femando Mauro de Assunção
Carmo.
»
21- Segundo continuo do Ministério da Guerra, José
de Sousa.

Júlio Ernesto de Morais Sarmento.
Está conforme.

o Ajudante

General,

I
•

N.O 9
MINISTERIO

DA GUERRA

7 DE JULHO DE 1928

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se ao exército o seguinte I
Ministério da Guerra - f. a Direcção Geral- 3. a Repartição

Manda o Governo da República Portuguosa, pelo Ministro da Guerra, publicar a Lista da antiguidade dos
aspirantes a oficial. sargentos ajudantes e primeiros sargentos das diversas armas e serviços, referida a 31 de
Dezembro de 1927.
Paços da Govêrno da República, 6 de Julho de 1928.O Ministro da Guerra, Júlio Ernesto de Morais Sarmento.
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Obituário

1927
Abril

29 - Capitão

médico
concelos.

miliciano

Américo Luís de Vas-

1928
Março 21- Alferes de infantaria
Abril 11- General, reformado,
drade.
Junho 20- Capitão, reformado,
Silva.
25- Capitão, na situação
»
Oliveira.
26 - Tenente
do quadro
»
José Bernardo.

António Dias Magalhães.
Joaquim Carlos Paiva de AoManuel

JoaqtJim

de reserva,
auxiliar

Tavares

Albino

do serviço

José de
de saúde

Júlio Ernesto de Morais Sarmento.
Está conforme.

o Ajudante

General,

da

I

N.O 10
MINiSTERIO DA GUERRA
21 DE JULHO DE 1928

ORDEM

DO

EXÉRCITO
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==========
Publica-se

====---"'==~

ao exército

o seguinte:

linistério da berra - t. a Dimção &eral- I. a Repartitá~
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n." 1~:7-i0, de 26 de Novembro de
HI~6, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:ii:H, do ~ de Abril de 19:.!8, sob proposta do Ministro da Guorra : hoí por bom decretar que, nos termos
da lei n.? 1:817, de 12 de Agosto de 19~5, e decreto
n," 1a:872, (le 1 de Julho de 19:.?7, se pague o subsídio
mensal de 6t$ a D. Joaquina Rosa da Conceição Silva
Lopes. órfã do alferes, reformado,
João Coelho Lopes.
O MiuÍ!:;tro da O uerra assim o tenha entendido EI faça
executar. Paços do Governo da República, 00 de Junho
de 1ü:!8. - A~Tó~IO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA-

Júlio Ernesto de J.llorais Sarmento.
Usando da faculdado que mo confere o n,° 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:7-10, de ~t) de Novembro de
1ü:!6, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de !) de Abril de 19~8, sob proposta do Ministro da Guerra : hei por bem decretar que. nos termos
da lei D.O 1:817, de 12 de Agosto de 19:!5, se pague o
subsldio mensal de 61> a D. Maria do Sacramento
da
Assunção
Silva Luz e seus filhos Henriqueta,
Maria

4.12
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Bt'atr:z,
Maria 00 L01Jr<1,'s e ~lário Fernando,
VIUV3. o
órfüos do alforos do quadro auxiliar do engenharia Ilenrí qu» dr Passos Silnt.
O Ministro da OUPrJ"tl. assim o tenha entendido e faça.
execntar.
1'1lÇOS do Goyêruo
da Rppública, 14 de .J ulho
d .• 1\1":8. - A~TÓNIO
OSCAR DE Fl~ÂGOSO CámlONA-

Júlio Ernesto de Morais Sarmento.

2.° - Por decretos de 30 do mês On1o:
IIlUlslrrw da (ium~ - H~f1arliçãodo Gabinete
Nula e de nenhum pr,·ito a parte do decreto do 14 de
Julho
de 1\)~7, in-orta na Ordem do Exército n." 10,
2.' sóri«, do mesuro ano. q IIH separou do serviço 00
exército os 11111j"rlls do infantaria José Casimiro Vieira
de Abreu e Mallut'! (;onc:a)\'o~ :\fendes, o tenente da
ID(ISlIIU
arma .l osó Vicente Ferreira e o alferes chefe de
música João Alves.

MinislérlO da Guma -

j_II

Dmcção GeraJ- 2. a Rpparlição

Concedidas
as vantagens do que trata o § único do
artigo H.o do der-roto n." fl:570, OH 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei 0.0 l:oa!). de 28 de Agosto de 1920,
aos s(>~uintcs oficiuis de eavulariu por t-rem completado
o tempo de serviço efectivo necessário para o primeiro
aumento do 10 por cento sôhre o sõldo ;
'I'euontes-corouéie
: Francisco
Martins
Lusignan
de
Azevedo, no regunento do cavs laria n." 2. desde 1 de
Julho de 1\)27, tI Joã.o .José de Avelar Pinto Tavares,
DO l'pgimento
de cavalaria 0.° 3, desde 1 de Abril de
1 \)::!~; t-nentes, adidos ao quadro,
João José Br-ttencourt Tolos de l\1(lf)esp~, DO regimento
de cavalaria
D.O
3, desd(~ 1 dp Novembro de 19:?7, e Raúl Baptista
Lúcio da Silva. no r0girnento de cavalaria n.O 6, desde.
23 do corrente mês.

I

Dado provimC'nto ao rrcurso intprposto peranto O Con.selho de Recursos pelo capitão médico miliciano. reformndo, Jacinto
dt' I"rl'itlls Morna. Júnior, sendo rejnte ..
grado no serviço activo.
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Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 30 de
Setembro
de 1926 que paR sou à situação de reforma,
nos termos
do artigo 2.0 do decreto com fôrça de lei
n." 12:354, do 2J de Setembro de 1926, o então tenente
médico miliciano
do quadro especial, a que se retere o
:trtigo 5.° do decreto n." 7:8~3, de 2;l <l(~ Novembro de
1921, actualmente
capitão médico miliciano 00 mesmo
quadro,
Jucinto de Freitas
Morna .lúníor, por lhe ter
sido dado provimento
ao recurso interposto perante o
Conselho de Recursos.
Dado provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos
pr-lo major, na situucão de reserva,
}IanUl·I Francisco
Mamede,
sondo considerado
como
tendo tido passagem a esta situacão, para todos os efeitos, pela Urdem do Exército D. o 10, 2. a série, de 16 de
Julho de 1927.
Negado
provimento
ao recurso interposto
perante o
Conselho
de R,'cursos pelo capitão do iufantaria Inácio
Chumho por ter sido interposto fora do prazo e não ter
fundamento
legal.
Negado provimento
aos recursos interpostos
perante o
Conselho de Recursos pelo tenente-coronel,
na situnção
de resei va , João Ilourique de Melo e pelo capitão de infantaria
António Alberto Quintão Meireles por não terem fundamento legal.
Rojeitados
de Recursos
de Barros e
mesma arma
manifestamente

os recursos interpostos
perante o Conselho
pr-los tenentes de infantaria João Martins
Filipe Pinto da Fouseca e pelo alferes da
João Lopes da Silva Figueiredo por serem
ilegais.
Adidos

Capitães:
de infantaria, supranumerário,
do regimento
de infantaria
n." 20, José dos Santos Ferreira Júuior,
e adidos ao quadro Mário de Almeide, e José Augusto
da Cruz, e do regimento
de cavalaria
n." 2 António
Raúl da Costa !\fira e o tenente miliciano do quadro especial, do batalhão
de ciclistas n.? 1, Manuel António
Granjo,
por terem sido requisitados : os dois primeiros
para desempenharem
comissões de sorvico dependentes
do Ministério
das Finanças na guarda fiscal, o terceiro
e o quarto no Ministério do Interior respectivamente
como
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comissário de polícia. do distrito de Coimbra e na guarda
nacional repuhlicana, e o último no Ministério do Comércio
e Comunicações.
Adidos ao qua.dro

'I'enente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
José da Silva, que, de regresso do ~Iinistério das Colonias, se apresentou em 19 do corrente mês.
Alferes miliciano do serviço de administração militar
.lbeI António Nogueira, nos termos do artigo 1.0 do decreto n.? 13.020, de 16 de Dezembro de 1926.
Disponibilida.de

Tenentes adidos: de infantaria José Monteiro da Rocha Peixoto e do serviço de administração militar Acá,cio Monteiro Cabral, que, de regresso do l\Iinistério das
Colónias, se apresentaram em 19 do corrente mês.
Reserva.

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
adido ao quadro, no Arsenal do Exército, Francisco dos
Santos, por ter sido julgado incapaz do serviço activo
pela junta hospitalar de inspecção.
Reforma

Coronel de infantaria, na situação de reserva, Bornardino Rodrigues Pereira Júnior, por ter atingido o limite
de idade nos termos do n." 2.° do artigo 3.° do decreto
de 25 de Maio de 1911.
Tenente do regimento do cavalaria n.? 6 José Paulo
Andoriuha, por ter Sido julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção,

3. o -

Por decretos do 7 do corrente mês:
liDI81ério da Guerra- LI Dire(~áo Geral- P Reparliçã.

Rejeitado o recurso interposto perante o Conselho do
Recursos pelo capitão do serviço da admiuistrueão militar Alfredo Cristino Leuschner Fernandes por o ter sido
fora do prazo e por ser manifestamente ilegal.
Rejeitado o recurso interposto perante o Conselho do
Recursos pelo tenente do serviço de administração mílitar António Augusto da Silveira Lorena Santos por
falta de fundamento legal.
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Rejeitado O recurso interposto perante (\ Conselho de
Recursos pr-lo tenente miliciano de artilharia António de
Matos Ribeiro por ter sido interposto fora do prazo
legal.
Negado provimento :lOS recursos interpostos perante
o Conselho de Recursos pelo major de artilharia Manuel
da Silva Martins e polo capitão médico miliciano Francisco Henriques de Avelar por não terem fundamento
legal.
Adidos

Capitão do regimento de cavalaria n. o 8 Luís Filipe
Carneiro de Sousa e Faro o tenente de infantaria, do
quadro da arma, Arnaldo José Claro da Fonseca, o primeiro nos termos do § 2.0 do artigo 4.° do decreto
n." 12:1G2, de 21 de Agosto oe H126, por ter sido colocado no Grupo de esquadrilhas de aviação República
e o segundo por ter sido requisitado para desempenhar
uma comissão do serviço dependente do Ministério do
Interior na guarda nacional republicana.
A.dido ao quadro

Tenente de cavalaria Gustavo Manuel Sant'Ana Cunha
e Castelo Branco, que, de regresso do Ministério do Interior, se apresentou em 29 do mês findo, por ter deixado do prestar serviço na- guarda nacional republicana.
Reserva

Majores: do quadro auxiliar dos serviços de artilharia, do quadro do comissões, no Arsenal do Exército,
José Eduardo Abrantes e Silva, médico miliciano Jacinto
Botelho Arruda e farmacêutico miliciano José Maria Pereira, por terem atingido o limite de idade, o primeiro
nos termos do n.? 2.° do § 2.° do artigo 60.° do decreto
D.

°

12:017, do 2 de Agosto de 1926, o segundo e ter-

ceiro nos termos do § 3.0 do artigo G1. o do mesmo decreto.
lIioistério da Guerra - f.a DirecÇ.i9Geral- 3. a Reparliçãi

Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 14 de
Juluo do 1927, inserto na Ordem do Exército n.? 10,
2. a série, da 16 do mesmo mês e ano, que deu baixa do
serviço militar, por se acharem incursos nas disposições
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do artigo 2.° do decreto com fôrça de lei n.? 13:137, do
15 de Fevereiro do mesmo aao, ao sargento ajudante doregimento de artilharia ligeira n." fi José Duarte Ferreira de Brito e ao primeiro sargent» do regimento de
infantaria n.? 8 António Luís da Cunha.
Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 26 de
Novembro de 19:!7, inserto na Ordem do Exército n," 17,
2,a série, de 17 de Dezembro do mesmo ano, que deu
baixa do serviço militar, por se acharem incursos nas
dispostcões do artigo 2.0 do decreto com força de lei
n. o 13:137, de 15 de Fevereiro do mesmo ano, aos segundos sargentos do regimento de infant-u-ia n." 9 Alfredo Augusto, Francisco Ribeiro, Dagoberto Alves e
Armando Augusto Lopes.

4. o - Por decretos de H do corrento mês:
lfinistério da Guerra- Reparliçie do Gabinete

Condecorado com a medalha de cobre da classe debons serviços, nos termos do § 4.0 do artigo 8.0 do decreto n." 3:392, de 2d de Setembro de 1917, alterado
pelo decreto n. o (j:09R, de 11 de Setembro de 1919, o
sargento do exército francês Max Tournois.

Ilin'stério da Gmra-

ta Direcção Geral- 2,a Reparliçit

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 lU20,
aos oficiais abaixo indicados:
Por torem completado o tempo de serviço efectivo
como oficial necessário para o primeiro aumento de 10
por cento sõbre o sõldo :
Infantaria: tenente-coronel Nicolau Lopes Perdigão,
chefe do distrito de recrutamento e reserva n. o 9, desde
1 do corrente mês; majores: A ntóuio Tomás de Aquino
'I'avares Júnior. no regimento de infantaria n,o 4; Manuel de Jesus Morrira, no regimento de infantaria n." 19,
e Alfredo Ribeiro Ferreira, no Colégio Militar, desde 1
de Abril do corrente ano; capitão Luis César Rodrigues,.

2.' Série
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no regimento de infantaria u.? 21, .lesdo 1 do Novornbro
de 19:!7; teneutes : Alberto
Moreiru tia Cruz, nu regimente de infantaria
n," 18, desde I H1 11<1 Dezembro de
19:!6; Gualter
Monteiro Alves, a.lid« 00 Miuisrério das
Oolónias, desde 2:3 do Fevereiro de 1\1:!7; António Vitorino França Borges,
110 regimento
de in tantaria n. o 5;
José Vicente Brochado,
de-de 30 do .J uuho do 19:?7;
Augusto
Cabido Garcia J úuior, no re~im(,Ilto de infantaria n." 22 e Dâmaso Costa, no butalhão
de caçadores
n.? 9, desde 31 de Dezembro do Hl:!7; César UI! Seubra
Rangel.
no regimento de infantaria n." 22. desde 31 de
Março do corrente
ano; José Haim,undo Pereira, na
guarda nacional republicana.
d(\Rde 2-1- de Ahril do corrente ano; Luís Gomes de Au(Jr·aoo. no regimento do
infantaria
n. ~ 1G; António Goncalves Nl'gl'pilo, no regimento de infantaria n." 18; Antóuiu Dolfino, no r.'gimento
de infantaria n." 14; Américo Hodr'igu0R Ferreira Ne-ves,
no quadro da anua;
Ar tur l\1urtills Parada, adulo ao
quadro; Teófilo António Suruiva, no r(>~illl(\nto 01-' iufauiaria n. ° 14; F'raucisco
dos ~antos ;Uoutill 110. no regim=nto de infantaria
n." 18, desde aI dI" Dezembro de
19:H, ficando nula e de nenhum ('fl'iro a parte dos oecretos do 3 de Setembro e do 10 de Dezembro de 1927,
21 de Juneiro, 4
18 de Fovereiro, 3 e 31 de ~Iurço
do corrente
ano, que respectivnmeuto
lhes concederam
as mosmus vantagens.
e miliciuuo, do quadro ('sJH'cial,
José António de Freitns Burros, na 8." R"parti<:ão da
3. a Direcção Geral do Ministério da truerl'a, desde ;H
de Fevereiro do correntf1 ano.
Artilharia:
capitão Eduardo Hermenegildo
Anorada
de Fr"itus" como tenente, na Di rl'cção da arma, deSfia
6 de Maio de 192i">, ficando nulll e elo nellhum efeito a
parte 00 decreto de 1\) dI> Slltt'lllbro de 1925, que lhe
concc>dell idênticas vantagenR.
Qnaoro auxiliar dos sO['viços de artilharia:
capitão
José Ferreira. no Dt'pós,tn Geral ue Material de Guerra,
desde 1 oe Non>mbro de H)~7.
Cnvalaria:
teopute-coronl'l
\~ítor MaulwI P('ixoto da.
Silva, do regimento de cavalariu n.o 4, uesde 1 do corrente mês.
Adlllinistrac:fio militar: tenentes António Simões Fernanc!(,s Júnior O Carlos Alborto Sallchl.'s tI(1 Miracula ('astro Gupoes Dias, [1:1 5.a Repartição da 2.a Direcção Geral do ~Iinistério da GUflrra, respt'ctivameLlte uesde 7 de
Junho e 4 do correllte mês.
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Por ter completado o tempo do serviço efectivo como
oficial necessário
para o segundo aumento de 10 por
cento sôbre o sôldo:
Capitão de infantarin
Manuel José Marques Júnior,
no Colégio Militar, desde 1 de Novembro de 1927.
Por terem completado
o tempo de serviço efectivo
desde a sua promocão a tenente necessário
para. o primeiro aumento de 10 por conto sõbre o sõldo :
Tenente-coronel
médico Afonso Henriques
Botelho de
Sá Teixeira,
sub-inspector
de saúde do Govêrno Militar
de Lisboa, e major de artilharia João José Soares Zilh110. no regimento de artilharia
de costa n.? 1, desde 1
de Dezembro de 1927.
Capitão
da mesma arma Albano Anselmo Baía da
Costa Lôbo, no quadro da arma, desde 1 de Dezembro
de 1927.
Nula. e de nenhum efeito a parte do decreto de 10 de
Abril de 1926 que deu baixa do serviço militar ao capitão médico miliciano da 4." secção de reserva das tropas
de saúdo José Viegas Louro por, em sessão do Supremo
Tribunal de Justiça de 6 de Março de Hl28, lhe ter sido
concedido
provimento
ao r-curso
interposto,
pelo que
deve ser considerado
reformado.
Rejeitado
o recurso interposto
perante o Conselho de
Recursos
pelo capitão, na situação de reserva, António
Brás por falta de fundamento legal.
Negado provimento
aos recursos interpostos
perante
o Conselho de Recursos pelos tenentes do quadro auxiliar dos serviços
de artilharia
Francisco Fonseca e do
quadro auxiliar dos serviços de engenharia
Manuel Maria Marques Cavaleiro por não terem fundamento legal.
Abatido ao efectivo do exército o tenente de infantaria. no quadro da arma, Luis Emílio dos Santos Seca,
Jlor ter completado
em 1 de Junho do corrente ano o
tempo de ausência. necessário para constituir deserção.
Regimento de sa.pa.dores mineiros
Capitão de engenharla,
do quadro de comissões, em
serviço no Parque
Automóvel
Militur, Ricardo Pereira
Dias, que se apresenta
para preenchimento
de vacatura
no respectivo quadro.
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Tribunal Militar Territorial de Viseu

'I'enente, supranumerário, o alferes do secretariado militar Américo Pires Loureiro, contando a antiguidade desde
12 do corrente mês.
Adidos

Capitão do regimento de artilharia ligeira n." 5 Eurico Gonçalves Monteiro e alferes do regimento de cavalaria n.? 2 Alberto Jóice Cardoso dos Santos, por
terem sido requisitados para desempenhar comissões de
serviço dependentes, o primoiro, do Ministério das Colónias, nos termos do artigo 5.° do decreto n. ° 13:309, de
23 de Mlm;o do 1927, e o segundo, do Ministério do Interior, na guarda nacional republicana.
Disponibilidade

Oapitão de artilharia, adido, Dimas Lopes de Aguiar,
que, de regresso do Ministério das Colónias, se apresentou em 11 do corrente mês, e o tenente de infantaria
António Lourenço Guedes, por ter sido anulada, por
decreto de 23 de Junho do corrente ano, a parte do decreto do 14 de Julho de 1927, que o separou do serviço do exército.
Supranumerário

Capitão de infantaria, do quadro de comissões, Filipe da Conceição Rodrigues,
por ter deixado de prestar serviço no Instituto Profissional dos Pupilos do
Exército.
Inaotividade
Capitão do serviço de administração militar, na situação de disponibilidade,
Flávio Nunes de Sampaio, por

lhe ter sido imposta a pena de seis meses de inactividade,
devendo ser considerado nesta última situação desde 18
de Fevereiro do corrente ano.
Resery8.
Capitães de infantaria, no quadro da arma, João Luis
de Sousa Durão, e do regimento de infantaria n.? 19
Luís da Silva Corralo e o tenente do regimento de inJantaria n.? 6 José Miguel, por terem sido julgados incapazes do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção.
Reforma

Capitães de infantaria, no quadro da arma, Alfredo
Abílio Nunes Ferreira, em disponibilidade. Dimas Tadeu
da Silveira e o tenente do regimento de artilharia li.
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geíra n. o 1 Manuel Rosa Treichler Knopfli, por terem
sido julgados
incapazes
de todo o serviço pela junta
hospitalar
de inspecção.
Baixa do serviço militar
Capitão
médico miliciano de reserva
Júlio Augusto
Leiria Pinto, por ter sido julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar
do inspecção.

5. o - Portarias
Por portarIa de 16 do mês findo:
linistério

da Guerra - I. & Direcção Gcral-

(a

B.epartiçã.

Louvadas
as équipes que tomaram
parte na corrida
denominada
«Chama da Pátria. e bem assim os militares
e civis abaixo mencionados,
que constituíram
as comissões organizadoras
das referidas
équipes, por terem contribuído, a par de uma especial competência,
com o seu
melhor esfôrço e dedicação para que essa patriótica prova
atingisse o luzimento máximo que dela havia a esperar:
Coronel de artilharia
J osé Paulo Fernandes
Júnior;
capitães:
de infantaria Tadeu do Sacramento
Monteiro,
de artilharia
Alexandre Gomes do Lemos Correia Leal
e António Emílio Moreira Peixoto, médico, miliciano António Ilídio Teixeira de Vasconcelos;
tenentes: de infantaria Aníbal de Faro Viana, António da Silva Pinheiro,
David dos Santos e miliciano José Neves Eugénio, médicos Miguel Auto Cerveira da. Silveira. Oosta Santos e
Aureliano 'Aníbal dos Santos Viegas j primeiro sargento
da 2.& companhia
de saúde Anibal Roque dos Reis e o
civil Artur de Oliveira Valença.

POl' portlrias de 30 do mês ftnd. :
lIinistrrio da Gnerra - Reparlitão do Gabinele .
Louvado o coronel, na situação de reserva, Guilherme
de Campos Gonzaga pela muita dedicação, zêlo e competêucia com que dirigiu o Arsenal
do Exército num
período de capital importância
para a garantia da ordem
pública, prestando
assim assinalado
serviço à Pátria e à
República.

~,. Série
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Louvado
o coronel
Bivar dll Sousa pela
acendrado
patriotismo
diferentes serviços que

a

421

Bfpartição

de cavalaria. Alberto Stauff-nger
sua muita dedicação,
lealdade e
com quo tem desempenhado
os
lhe têm sido cometidos.

POl'portarias de 2 do corrente mês:
linislério

da Guerra - Reparliç~9 do Gabiuete

Louvado
o major, na situução de roservn, Francisco
Augusto
de Magalhães
pelu muita competência,
zêlo e
dedicação com qUll tr-m desempenhado
o cargo de bibliotecário da Escola :\lilitar o pelo muito interêsso qUI} lhe
tem )nl'rccido
ti. puhlicacão
do catálogo sistemático da
respectiva
Biblion-ca. obrã <ln reconhecido
valor e utilidado, que extrnor.linàrlament»
facilita a consulta
das
nUmerOHI:\S ob ras que ali existem o que r-vela um apurado critório a par de um trabalho constante para a sua
organização.
lIiuislrri~ da Gama-

f. a Dimçlo Gml- 3. a Beparltção

Admitido no Asilo do Inválidos Militares da Princesa
D. Maria Br-ncdita o soldado, reformado,
n," 6:W da
3.1>0divisão do Depósito Militar Colonial, Augusto Baptista.

Por portaria da 5 do corrente mês:
lliDistério da Guerra -~. a Direcção freral-

a.a Reparli~ão

'rendo sido extinto o A rsenal do Exército pela industrialização,
desde 1 do COl'I'Pll te mês, dos estabelecimontos do produção
do ~[inistério da OUPrr<1 quo o constituíam, é nomeada
a comissão
composta
dos oficiais
abaixo indicados
pura proceder à liquidação do mesmo
Arsenal, servindo o primeiro do presidente e o último
de secretário:
GeoPI'al Ricardo .T úlio Ivens Ferraz,
Corouéis
ele nrtilharia Luís Maria de 1\1el0 Vaz de
Sampaio e .Iosé Carlos Plantíer Martin.,
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Tenente-coronel de artilharia Carlos Alberto Ferreira
Pinto Bastos.
Tenentes: do serviço de administracão militar António Mário Freire Tavares Belo e do quadro auxiliar dos
serviços de artilharia J osé Pedro Ferreira Malha.

Por portaria de 7 do corrente mês:
lIiuistério da Guerra - Rcparli~áo do Gabinete

Achando-se incompleta a comissão nomeada por portaria de 1 de Maio do corrente ano, publicada na Ordem
do Exército n. o ti, 2. a série, de 17 do mesmo mês. para
estudar os diferentes diplomas orgânicos do exército e
promover as alterações que julgar convenientes no sentido de o tornar mais eficiente, e não convindo completá-Ia: manda o Govêrno da Rf'pública Portuguesa, pelo
Ministro da Guerra, dissolver a referida comissão.

Por portaria de 9 do corrente mê! :
Ministério da Guerra -

Rrparlição

do Gabiutte

Tendo o comandante Delhomme, adido militar francês, realizado no Colégio Militar no dia 11 de Junho
findo, a convite do general director do referido estubeIecimento, uma interessante conferência aos alunos sôbre Marrocos antigo e moderno, documentando-a com
projecções luminosas fixas e films que mandou vir expressameute de Paris: manda I) Governo da República
Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, que ao referido
oficial sejam consignados os devidos agradecimentos.

Por portarias de i3 do eorrente mês:
liuisléri9 da Goma - Rrpartição do Gabinele

Tendo a comissão nomeada por portaria de 20 de Setembro de 1924, inserta na Ordem do Exército n,? 17,
2.:l série, de 25 do mesmo mês e ano, para proceder à
classificação das monografias da Grande Guerra, julgado
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como dignos do serem impressos e publicados
os trabalhos apresen-udo s pt-los oficiais abaixo indicados, sôbre
a acção di> algumas
unidades em campanha:
manda o
Govêrno
da República
Portuguesa,
pelo Ministro da
Guerra,
louvar
os roforidos
oficiais pelos trabalhos
abaixo designados
que voluntariamente
apresentaram:
General

Ernesto

Maria Vieira

A acção da cavalaria
em 1911-1915.
Coronel

médico Álvaro

Sereiços prestados
saúde no C01'jJO
Tenente-coronel

da Rocha:

portuguesa

no sul de Angola

~Iartias:

pelo 1.° grnpo de companhias
Expedicionário
Português.

de infantaria

José Martins

O 5.° grupo de metralhadoras

em França

Cameira

do artilharia

O 4.° grupo de baiarias
Capitão

de infantaria,

Abel Joaquim
de artilharia

Júlio Rodrigues

Serrtço«
do 3." batalhão
Moçambique.
Tenente

de infnutaria

Nonografia
França.
Alferes

do batalhão

miliciano

Acção do 2. o

do infantaria
[l1'UPO

lIioislério da berra -

de Assis

Trin-

'I'ravnssos

em França.
da Silva:
n.O 12 em

de infantaria

Horácio

:

e Africa.

Tenente-coronel
de artilharia
Gaudêncio
José
dade:
Acçdo da artilharia de montanha em, Àfrtca.
'I'onento-coronel
Valdês:

de

Gouçalves

de 'infantaria

n;"

:

12 em

Múrio Dias Trigo:

de metralhadoras

em França,

ta Direeção Geral- 3. a Rtparliçã.

Tendo o Parque Automóvel Militar, por falta de trabalho que lhe gal'antiHse a sua regular laboração e o
custeio das suas despesas, encerrado as suas oficinas 'e
dr-apedido o sou pessoal fabril em 8 de Junho findo, o
que corresponde,
de facto, à sua extinção desde aquela
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data : manda o Govêrno da Ropúblioa Portuguesa,
pelo
:Ministro da Guerra,
nomear II comissão composta dos
oficiuis abaixo m...ncionados, sorvindo o primeiro dp presídoute, para. proceder
ii. liquidução do mesmo Parque:

Coronel de engenharia José Tavares de Araújo e CaBtroo
Tenente- coronel de ongonharia Júlio César de Carvalho Teixeira.
Capitão de engenharia Raúl Cardoso Ressano Garcia.
Teuoute miliciano do quadro especial do serviço de
administração militar Uátiu N ogueira de Freitas.
Não podendo os servicos gráficos

do exército, pela

concorrr-nciu que lhes é feitu pelos eetabok-chnentos
seus
congéueros do Estado e pelas enormes despesas com que

ficariam sobrecurregudos, entrar no rogime do industrialização a que são obrigados, desde 1 do corrente, todos
os estabelecimentos de produção do ~Iinistér'io da Guerra,
o (IU(l correspondo a considerarem-se
extintos desde aq nela
data : manda o Govêruo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Guerra, nomear a comissão composta dos
oficiais abaixo mencionai los, servindo o primeiro de presidente, para proceder à liquidação dos mesmos serviços:
Coronel de infantaria Raúl Olímpio Boaventura Ferraz.
Majores de iufauturin António Ooelho Correia da Cruz
e 1I11111u(~1 António de Uarvulho,
Tenente do serviço de administrnção
militar Carlos
José da Silva.

Por portarIa de 14 do corrente mês:
linistério da GlIerra-

ta DirecçãG Geral- ~.a Repartição

Louvado o major de cavalaria Carlos Eugénio Álvares Pereira, pelo zêlo, competência profissional o inexcedível dedicação com que há durante treze anos desempenha o magistério no Colégio Militar. consagrando o
tempo que lhe fica livre dos seus trabalhos escolares ao
estudo de questões de matemática, sôbre os quais tem
publicado interessantos memórias, tendo apresentado no
Congrosso de Coimbra, em 1925, on-le concorreram
professores nacionais e est-rangeiros, dois trabalhos que
foram. muito lisonjeiramente apreciados.

6.

o-
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Por determinação do Govêrno da República:
Uinistério di Guerra - ta Direcção Genl- P

Reparliçã.

Capitães: de infantaria, no quadro da. arma, Mário
Urosa G0111(>S; da Direcção da arma, António Maria ::)0romenho de Almeida, e de artilharia, da Direcção da
arma, Fornando Júlio Borges.
Teuente.miliciallo de, intuntaria, do quadro especial,
da Direcção da arma, Alvaro Pereira Ribeiro.
3.· Repartição

Capitães:

de infantaria, supranumerário,
Filipe da.
Coneeição
Rodrigues ; de artilharia,
da Direcção da.
arma, Alexandre Augusto de Faria e Sousa de Vasconcelos e Sá, e de cavalaria. adido ao quadro, da Direcção
da arma, José dos Passos.
Tenente de infantaria, adido no quadro, Alberto Costa.
4." Repartição

'I'onente de infantaria, adido ao quadro,
Augusto Van-Grichen Júnior.

lioistério

da Gllerra-

Eduardo

2. a Direcção Geral- s.a Reparliç~.

Capitão do serviço de administração militar, do Arse ..
nal do Exército, Vergilio Rodrigues Valente.
'Tenentes do serviço de adruiuistracão militar, em disponibilidade, Acácio Monteiro Cabral fi da Direcção do
mesmo serviço João Carlos da Silva Valente, e milidano do qnadro especial, do batalhão de caçadores n. o 7,
João QuHhó.
Uinistério da Gaerra- 8. a Direeçio Geral

Capitão do quadro dos capitães do serviço do estado
maior, chefe do estado maior da 1.3 brigada de cavalaria, Carlos do Azevedo Carvalho, sem encargo para 11
Fazenda Nacional.
2." Repartição

Major do corpo do estado maior, da 5.a Repartição da
mesma Direcção Geral, Alberto Xavier da França Dó-

ria.

.

'
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Major do corpo do estado maior, sub-chefe do estado
maior dç Govêrno Militar do Lisboa, João da Conceição
Tomás Rodrigues, pelo pedir.
4.' região militar

Tenente do secretariado militar, da Direcção do Serviço de Administração Militar, José Vitorino dos Santos.
Govérno Militar de Lisboa

Sub-chefe do estado maior, o tenente-coronel do corpo
do estado maior, da 4.& Repartição da ~.a Direcção Geral do Ministério da Guerra, Mário Augusto Gouveia
Xavier de Brito.
Comando de artilharia

Capitão miliciano do quadro especial, do grupo de
especialistas, Daniel Fernandes de Barros Queiroz.
Casa. de reclusão

Comandante, o major do quadro da arma Fernando
Eduardo Pereira Arruda.
Govêrno Militar dos AQOres

Ajudante de campo do governador, o capitão do regimento de infantaria n," 22 António da Silveira Betteaeourt.
Oorpo do estado maior

Coronel, supranumerário, do corpo do estado maior,
eomandante interino da Escola Central de Oficiais,
Eduardo Augusto Marq ues.
Escola Prátioa. de Infantaria

Tenente do quadro da arma Alberto Adeodato Rodrigues, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Quadro da arma de infantaria

Tenente-coronel do regimento de infantaria n,o 12 Jerónimo Gonçalves Ribas, por motivo disciplinar.
Major do regimento de infantaria n." 20 Alberto dOI:!
Santos Pereira Monteiro, pelo pedir.
_ Capitães: Artur Carlos de Barros Basto e Augusto da
Silva Fernandes, respectivamente da.s casas de reclusão
da V' região militar e do Governo Militar do Lisboa.
Tenontes: do batalhão de caçadores n. o 8 Carlos de
Jesus Vilhena, sem dispêndio para. a Fazenda Nacional
e da casa de reclusão do Governo Militar de Lisboa,
Bento da Silva Fernandes.

2." Sério
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Adidos ao quadro

TenentA-coronel de infantaria António Germano Guedes Ribeiro de Carvalho. ficando exonerado de coman-:
dante da Escola de Oficiais Milicianos.
Tenentes do batalhão de caçadores n.? 9 Américo Rodrigues Ferreira Neves, pelo pedir, e A ntónio Manuel
Guerreiro, que, de regresso do Ministério das Colónias,
se apresentou em 11 do corrente mês.
Regimento de infantaria. n.· 1

Tenente de infantaria, adido ao quadro, António Nazaré Camolino de Sousa Salvador.
Regimento de infantaria. n.· 3

Tenente do quadro da arma Eduardo Paiva de Ma<ledo, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria n.O4

Capitão do serviço de administração
merário, José da Câmara Sampaio.

militar, supranu-

Regimento de infantaria n.· 8

Tenente chefe de música do regimento de infantaria
n.? 18 António Júlio Machado, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.· 9

Tenente do regimento de infantaria
Garcia Loureiro, por motivo disciplinar.

n.o 12 Amaro

Regimento de infantaria n.· 12

Comandante, o coronel do quadro da arma Jacinto
Augusto Xavier de Magalhães Júnior.
Regimento de infantaria n.· 16

Tenente do batalhão de caçadores
Maria Branco, pelo pedir.

n, ° 8 Francisco

Regimento de infantaria n.· 18

Capitão chefe do música do regimento de infantaria
n.? 8 Joaquim Jacinto Figueiras, pelo pedir.
.
Regimento de infantaria n.· 19

Comandante, o coronel segundo comandante José Maria da Gama Lõbo.
Segundo comandante, interino, o major Mário Silvio
Ribeiro de Meneses.

4,28
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Regimento de infantaria n.O20

Alferes do batalhão de caçadores n." 2 Manuel Machado, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria n." 21

Tenentes do quadro da arma de infantaria
Lemos e Sousa e Miguel Carneiro de Macedo.

Júlio de"

Batalhão de infantaria n.· 47

Capitão médico miliciano do quadro especial António
Gomes Ferreira de Lemos.
Batalhão de caçadores n

o

1

Tenente do regimento de infantaria n. o 12 Pedro .loa·
quím, por motivo disciplinar.
Batalhão de caçadores n." 6

Tenente do quadro da arma de infantaria João Belo,
pelo pedir.
Batalhão de caçadores n.O7

Segundo comandante, o tenente-coronel,
adido ao qnadro do mesmo batalhão, José Maria \' ale do Andrade.
Major do quadro da. arma Mário Augusto Teixeira.
Dinis.
Tenente miliciano do serviço de administração militar,
do quadro especial, da 5." Repartição da 2." Direcção
Geral do Ministério da Guerra, José de Brito Rodrigues.
Batalhão de caçadores n.O9

Tenente do batalhão de ciclistas n.? 1 Adolfo Júlio
Coelho Braga, pelo pedir.
Batalhão de metralhadoras n.O1

Tenente miliciano de infantaria, do quadro especial,
Fernando Eugénio da Costa Vieira.
Batalhão de metTalhadoras n.· 2

Alferes do batalhão de metralhadoras n. o 1 João Ale·
xandre Caeiro Carrasco, por motivo disclplinar.
Distrito de recrutamento e reserva. n.O14

Exonerado de sub-chefe o capitão do secretariado niíIitar Joaquim de Almeida.
Sub-chefe, o major do infantaria, do mesmo distrito,
Albertino José de Serpa Côrte Real.
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Distrito de recrutamento e reserva n.· 21

Major, com o curso do estado maior, do regimento
de infantaria n,o 12, Francisco de Passos, por motivo
disciplinar.
Direcção da arma de artilharia.

Sub-director, o ·coronel do reuimento de artilharia ligeira n.? 1 Alberto Carlos das Neves e Castro, sem encargo para a Fazenda Nacional.
Regimento de artilharia ligeira n,> 1

Comandanto interino, o tenente-coronel do grupo de
artilharia a cavalo D. 2 António Carlos Cortês, sem encargo pllra a Fazenda Nacional.
O

Regimento de artilharia de costa n. o 2

Capitão médico miliciano do quadro especial. do Par-·
que Automóvel Militar, Pedro Medeiros de Albuquerque
Teixeira.
....
Grupo independente de artilharia de montanha. n.·

te

Alfpres do grupo mixto independente de artilharia
montada n." 2-1:Amílcar da Ht·s~um·ic:ão Diogo de Car ..
valho, sem encargo pura a Fazenda Nucional.
Grupo mixto independente de artilharia montada n.O 24

Alteres do grupo independente de artilharia de mono
tanha n.? 15 Autóuio de Carvalho, sem encargo para a
Fazenda Nacional.
Grupo de artilharia a oa.valon.· 2

Tenente picador do regimento de cavalaria n." 4 M~
nuel dos Reis Cardoso.
2.· oOmpanhia.de trem hipomóvel

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
adido ao quadro, José da Silva, pelo pedir,
Qua.dro auxilia.r dos serviços de a.rtilharia.

Capitão da 2.3 companhia
Joaquim de Paiva.

de trem hipomõvel José

Comissão téonioa de oavalaria.

Capitão

mara.

de cavalaria

Zarco Gomes Pereira

da CA~
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Quadro da arma de cavalaria

Coronel, Alberto Stauffenger Bivur de Sousa, ficando
exonerado de comandante interino da 2. a brigada de cavalaria, pelo pedir.
Regimento de cRvalaria n.· 3

Capitão de cavalaria, em disponibilidade, Bento Moita..
Regimento de cavalaria n.· 7

Major do regimento de cavalaria n. o 9 Manuel Martins,
sem dispêndio para. a Fuzenda Nacional.
Capitão ela 5. a Repartição
da o.a Direcção Geral do
Ministério da Guerra Manuel Venâncio Deslandes, pelo
pedir,
Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
Raúl Mendes Ribeiro, sem encargo para a Fazenda Nacional.
Quadl'o da arma de engenharia.

Coronel
exonerado

José Tavares de Araújo e Castro, ficando
de inspector, interino, das tropas de comuni-

cações.
Regimento de sapadores mineiros
veterinários milicianos do oxtinto 1.0 batalhão
de aapadores mineiros de reserva Romeu Cândido de
Matos Valério e José Ernesto Dias da Silva.
Capitães

Regimento de telegrafistas

Capitão do batalhão
teus Preto Chagas.

de automobilistas

Joaquim Ma-

_)

Direcção da arma de aeronáutica

Ajudante de campo do director, o capitão do regimento de artilharia ligeira n. o 3 Estêvão Rodrigues Neto
de Almeida.
2.' Repartição

Capitão de cavalaria, adido, Eduardo César Augusto
da Guerra Quaresma.
Tenente do secretariado militar, adido, Francisco da
Silva Viegas.
2.' companhia de saúde

Comandante, o capitão médico do hospital militar regional n." 2 Luís António Raposo.
3.' companhia de saúda

. Tenente médico miliciano da 2. a companhia de saúde
Daniel Guedes de Barros e Santos.

2.' Série
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Direcção do serviço de administração militar
5." Repartição

Tenente-coronel dó serviço de administração militar,
da extinta La Repartição, Francisco Homem de Figueiredo.
6." inspecção do serviço dc administração militar

Capitão do serviço de administração
Augusto Edmond dos Santos.
3.' oompanhia de aãmtníatracão

militar Manuel
miltta.r

Alferes do sorvico de administração militar, supranu~
merário, António Esteves de Carvalho.
Depósito geral da materfal de guerra

'I'enente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
do Arsenal do Exército, Aleixo Paulo de Mascarenhas.
Manutenção Militar

Tenente do serviço de administração militar, da Direcç1to do mesmo serviço, Fernando Raposo de Oliveira.
Presídio militar

Capitão do regimento do infantaria n.? 5 António Gonçalves Cabrita, sem encargo para a Fazenda Nacional.
Comissâo de Assistência. aos Militares Tuberculosos

Major do quadro da arma de infantaria Júlio Mário
da Cunha Viana.
7.0 -liDistéri~

U Gllerra-Beparlj~io d. Gabiupte

Tendo sido agraciados com as mercês da Sociedade
Portuguesa da Cruz Vermelha abaixo designadas os oficiais e praças em seguida mencionados, é-lhes permitido
usar as respectivas insígnias:
Cruz Veranelha de Mérito

Capitãfls: de artilharia José Augusto Vieira da Fonseca Júnior e do serviço de adrninistrução
militar Manuel Augusto Edmond dos Santos.
Tenentes : miliciano do infantaria Antero Albano da
Silva Cabral, de cavalaria Mário Álvaro de Carvalho
Nunes, médico miliciano Guilherme Machado Braga e
farmacêutico José dos Santos Simões Borba.
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de lou.vor

Capitão de infantaria Manuel Martins dos Heis.
Tenente, reformado,
David José Ribeirinho.
,
)}J:edalhade agradcciJnento

Primeiro sargento
António de Almeida.

do batalhão

de caçadores

n.? 3

Cru.z COUleUlora-tivn

Capitão
mundo.

de infantaria

António

José de ~ftttos Rai-

Cru.z de bronze

Segundo sargento do batalhão
Afonso Carneiro da Silva.

8. o -linillérie

de ciclistas

li.o

~

4a GlIerra- f.& Direcção Geral- 2,& Repartiçit

a) Publica-se ao cópia autêntica do acórdão proferido
pelo Supremo Tribunal de Justiça nos autos de recurso
administrativo n.? 793, em que é recorrente José Viegas Louro e recorrido o Ministro d Guerra:
Nos autos de recurso administrativo n. o 793, em que
é recorrente José Viegas Louro n recorrido S. Ex.a o
Ministro da Guerra, foi proferido o acórdão seguinte:
Acórdão a 11.68

Acordam os' do Supremo Tribunal de Justiça t
José Viegns Louro, capitão médico miliciano, que esteve em serviço na Franca, na Grande Guerra, foi presente à junta de saúde em Dezembro de 1918, seudo
julgado incapaz do serviço activo por escleroso pulmo. nar agravada por serviços de campanha.
- Mais tarde, om 192G, com atestados médicos que se
vêem v fi. 4, foi novamente presente à junto de saúde
que o julgou incapaz do serviço por causas desconhecidas, sendo-lho depois dada baixa do serviço por despacho do Mlniatro da Guerra, de que o referido José Viegas Louro recorre, sustentando ter direito à reforma,
Tem razão o recorrente.

2." Série
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no

Não foi altera
O parecer
da junta qUA julgou o recorrente
incapacitado
por escleroso
agravada por serviço de campanha.
O Govêrno mandou à junta o recorrente para ver se
êle estava ao abrigo da lei n. ° 10:099, de 17 de Setembro de 1924, que concedo regalias e reforma aos inválidos e mutilados de guerra.
Não se pode isolar o pn,recer da junta de 1926 do
parecer da junta anterior, em que se acentuou que o recorrente
tinha a doença que o incapacita agravada com
o serviço de campanha.
Vendo-se
da fõlha de matrícula que o recorrente
estava na reserv a anteriormou te ti. 21 de Maio de Hl:!1, é
eouseqüência
legal, em face do artigo -t.O do citado decreto de 1~24, reconhecer ao recorrente
o direito com
benefício do referido decreto de 19:34:
Por êste fundamento concedem provimento ao recurso,
anulando o despacho recorrido,
que deve scw substituído
por outro em que se conceda reforma ao recorrente.
Sem custas.
Lisboa, 6 de Março de 1928.- B. lreiga--A. Osôrio
de Ca.~t1'o- J. ('ipriano--E.
Santoe=c Arez (vencido).
Está conforme.
Secretaria.
do Supremo Tribunal de
Justiça,
25 de Abril de H)28.- O Secretário-Director
Geral, José de Abreu.

b) Declara-se
que por decreto n." 12:351, de 21 de
Setembro
de 1926, publicado
no Diário do Govêrno
n.? 211, 1.a série, de 22 do mesmo mês, foi nomeado
para desempouhar
o cargo do Alto Comissário do Go
vêrno da República
no distrito da Horta o coronel de
cavalaria
Fernando
Luis Mousinho de Albuquerque
e
que, por decreto de 4 de Janeiro de lH:!7, inserto no
Diário do Gorêrno n.? 5, 2.a série, de '; do referido
mês, foi no aludido oficial concedida a exoneração, ti. seu
pedido. do dito cargo, de cujas árduas funções SC' desempenbou
com inexcedível
zõlo, superior
inteligência
e
acendrado
patriotismo.
c) Declara-se
que o oficial que desistiu de servir nas
colónias,
nos termos do decreto n.? J3:H09, de 23 de
:Março de 1927, a que se refere a declaração da alínea c) da determinação
da Ordem do Exército n.? 8,
2. a série, do corrente
ano, é o tenente do secretariado
militar Alberto Alfredo Ferreira
de Miranda e não o te-

s.a
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nente, adido no qnadro dos oficiais do secretariado militar, António de Capistrano Antunes Cabrita, como foi
publicado,
d) Declara-fie, para os efeitos da determinação 6.:10 da
Ordem do Exército n. o 2, 1.a série, de 1924, que os
coronéis de infantaria Pedro de Paula Pinheiro Machado
e Alexandre J osé Malheiro foram aprovados nas provas
especiais de aptidão para o põsto imediato.
para os efeitos da determinação 6.11\ da
Ordem do Exército n. o 2, 1. série, de 1924, que os capitães de infantaria em seguida mencionados foram aprovados no corrente. ano nas provas especiais de aptidão
para o põsto de major:
João Soares Brandão, Alfredo Angusto Xavier Perestrelo da Conceição, Henrique de Jesus e Silva Escudoiro, Jaime Pires Cansado, Gaspar Inácio Ferreira,
Üarlos Alberto Ferreira Henriqués, Mário Armão Ferreira, Aurélio Figueiredo Nunes da Sih a, João Alpoim
Borges do Canto, João César Carvalho Vasconcelos,
Joaquim Mendes Bragança, Vergílio Damasceno Simões,
José António Castilho, José Zeferino de Sequeira, Eugénio Ivo de Parada e Silva Leitão, Manuel António dos
Santos, Henrique dos Santos Nogueira. António José
de Matos Raimundo, Luis Alberto de Oliveira, Manuel
José Marques Júnior, Jaime Pereira Rodrigues Baptista,
Francisco Monteiro de Carvalho Lima, Aníbal da Conceição da Costa e Silva Pinto dos Santos, J osé da Luz.
Brito, Luís António Aparício e António José 'I'eíxeira
de Miranda.
.
e) Declara-se,

11

f) Declara-se que os capitães José Maria de Sousa Ü'
Brito e Mlllluel de Abreu Castelo Branco e os tenentes
Joaquim Augusto Pinto Ribeiro, António Lourenço Guedes e José Monteiro da Rocha Peixoto, todos de infantaria e em disponibilidade, chegaram à sua altura para
entrar no respectivo quadro.
g) Declara-se que, em virtude do parecer do Conselho
Superior de Promoções, o aspiranto a oficial do batalhão de caçadores n.? 10 Manuel de Carvalho passa 1.\
contar a antiguidade do actual pôsto desdo 19 de Fevereiro de 1927, ocupando na escala respectiva o lugar
imediatamente à direita do aspirante fi oficial Isidoro
Palma.

'2.,- Sêrle
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, II) Declarn:-se
que, por p~recer do Con~elho Supcrrior
.ie Promoções
de 29 do mes findo, o major de artilhar.~a, com o curso do estado maior, José Filipe de 'Bar.
ros Hodriglles deve ocupai' na escala dos majores-da sua
arma organizada
nos termos do artigo 1.0 do decreto
13: 174, de 21 de Fevereiro do 1~27, o lugar .ime-;
,liatamonte
à esq uerda do major de artilharia, 'c0D?-, '()'
CHI'SO do estado maior, Fraucisco
Aires de Abreu.
.

~:il

i) Declara-se
q ue fica nula e de nenh um efeito a coIQcnção na 6.3 Repartieão
da 3.3 Direcção Geral.~êste
~inistério
do capitão de artilharia, com o curso do estado maior, Joviano Lopes, para os efeitos do artigo19,~
do decreto de 25 de Maio de 1911, inserta na Ordem do
Exéreit»
n. o 6, 2.:\ série, do corrente ano, devendo o
referido oficial ser apenas considerado
como ooloeadona
referida Direcção Geral desde a data da citad.a"Ordem
0"011.0 para aqueles efeitos.'
"i
'.
d

,

,j) Declara-se
que o capitão de artilharia,
no quadro
de comissões, Augusto Luciano Alves, que, pi'la Ordem
do Exército
n,? 7, 2.& série, de 1927, foi colocado-no
grupo inrlopondentc de artilharia pesada n." 1 para afelto!! das alineas b) e g) do n." 1.0 do artigo 434.° do-decreto de 25 de Muio de 1911, completou em 27 ôe'r:M:ili6
último as condições a que se referem as citadas 'nlfl!leàe~
éelo que foi mandado recolher à sua anterior situa'Ça.d~
I

'

!

I

I

~

k) Declnra-se
que a colocação do capitão de cavaÍli:.:ia~
adido, Luís, Filipe Carneiro de Sousa e Faro no Grupo
dâ asquadrilhaa
de aviação República
ê sem 'encargo
pára a Fazenda N acion al.
\ .' t" '

; l) Dr-clara-se

que o tenente do cavalaria Eduardo Aldo A breu Braziel,' a quem se refere a declaração
da altnoa g) do n.? 9.° da Ordem do Exército n.? 7}
:!,- séi'Ío, fie 9 do mês findo, tinha sido nOlllpado. !'lccr~}
tido
do Ministro das Colónias por porturio: de 12 d~
JanC'iro último e qUH, por portarias,
resprctivamonto,
de
;!7 de Outubro de 1927 e 7 de Jan('iro do corrent~'JanQ,
foi nomC'ado o exonerado
de s~cretário do Ministro' do
Oomércio e Comunicaç~es.
;",

berto

,m) Dpclara-se
que ChAgOU à. altura para entrar no' t:~!Jpeptivo fi ll!ull'o o capitll.o de cavalaria, cm disponibili-,
Itade, Luís Filipe Azinhais Mendes.
".
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fi) Deelara-se que. por parecer d Conselho Superior
de :í'ronloções de 29 do mos findo, IWBSU 11 coutar :l antiguidade do seu actual põsto des.le R de Fevereiro do
1922 o capitão de ecgenhariu Alvaro Eugénio Neves de
Fontonra, fieando na escala da soa arma imediatamente
A: esquerda <10 capitão de eng~nhari'3. Marcial Simões dt
'reitas e Costa.
"
I

o) Declara-se,

para os efeitos da determinação

6.3 da

Ordem do Exército 0.0 2, 1.3 série, de 192+, que os capitãos de engenharia Pedro Caetano Maria de Portugal
Cólaço, ~ário de Abreu Reis e V <>rgilioCésar Antune'j;
dá Lemos t'orarb nprovddos em 10 do corrente mês 'na s
pro~asl
,
, especiais de aptidão para o pôsto de major.
,

p) Deelara-se que, por parecer do Conselho Superior
de Promoções de 29 do mês findo. passa a contar a antiguidade do seu actual posto desde 15 do Outubrode
1926 o alferes do quadro auxiliar dos serviços de engenllaria João Augusto
'.!.'eodósio.
,

,

q) Declara-se

que os tenentes médicos Augusto Lope

<le Andra'd'e, Jerónimo Carlos da Silveira. Norberto Lima
0'6elbo de Magalhães, ~Iltónio Mnnuel da Cúnha Fêr'teiràl," An~ónlo Pereira Queiroz, Augusto Carlos Palma,
Jó'ã(j GohçalveÂ- V alent~ e I J aimé Castan heira Sam o~l
contàm il antiguidade 00 se'Ó actual pôsto, para todos
os efeitos, desde 6 de Matço de 192i.

1") Declara-se que chegou ,à

811ll. altura para entrar J}~
quadro o tenente' do quadro auxiliar do SEh'de' saúde Artur Simõeà.
'

respootiv()
Vi~OI

8) Declara-se que- o tenente do secretariado militar
Ale:X8odrino de Simas Nuues', promovido a êsto pôste
por decreto de 26 de Maio do corrente ano, inserto na
OY-dem do Exército n. o 7, 2. a série, de 9 do mês findó,
ocupá. riá respectiva escala o lugar imediatamente à e\!querda do tenente do mesmo quadro José Martins Ribeiro.
r

t) Declara-se que o capitão do secretariado militar
Joaquim de Almeida, que pHla presente Ordem do ExércitO' é exonerado de sub-chefe do distrito de recrutamento
o' r'e'serva n. o 14, continua prestando serdço no mosmo
d.istrito.'

2.· !'érie
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u) Vencimentos que, nos termos da lei n.? 1:668, de
9 de Setembro de 1924, competem ao oficial em seguida
mencionado,
quI" foi separado do serviço!
,

,

Pela Ordem do Exército
rente ano:

n,o

6, 2.a série, do cor-

, Alferes de infantaria, com a patente de tenente, Álvaro
Jorge dos Reis Morais, 49~03, sendo: pensão de reforma,
48t$09; 0,14 por cento, 694-; do voncitnento total llt$31
silo pelo Ministério das Colónia!', tendo servido cm Moçambi~ue, e 37,$72 polo Ministério da .Guerra,
,

.

,

v) Vencimentos
que, nos termos da lei n.? 1:668, de
9 de Setembro de 1\)24, competem aos oficiais em seguida
mencionados,
transferidos
para a situação de ~l'ser\'a:
Pela Ordem do Exército
rente ano:

n.o

6, 2.a série, do cor-

Ca pitão de infantaria Albano da Costa Pina, 2ô:?693,
sendo:
pensão de reserva,
1776'50; 0',14 por cento.
381502; lei n." 888, 21é55;
lei n." 1:332, 2õ68ü;
do
vencimento
total 16óó84 são pelo Ministério das Colónias. sendo Angola a última província onde serviu, fi
97609 pelo Ministério da Guerra. Tem um aumento de
10 por cento sõbre o soldo.
I

Pela Ordem do Exército
rente ano:

n.?

7, 2.& série, do corI

Tenente de infantaria
Armando José Rodrigues Borges, 1(ffi~29. sondo: pensão' de reserva, ~9691; 0,14
por cento, 19ô38; do vencimonto total 8ô~J5 são pelo
Ministério das Colónias, sendo Moçambique à última {Irovíuci a onde serviu, e 22t$84 poló Ministério da Guerra.
Pela presente

Ordem do Exército:

Capitão de infantaria Luís da Silva Curralo, 310618,
sendo : pensão li., reserva,
197t$ÓO ; 0.1-l por cento,
2; 6':'8; lei n.O 8~8, 22t54i; lei D.O 1:332, ô:!tm3; do
vencimento
total 117608 são pelo Ministério das Co16nins, sendo Moçambique a última província onde serviu,
e lOaSIO pelo Ministério da Guerra. Tem um aumento
de 10 por cento sôbre o sôldo.
Tenente
de infantaria
Josó Miguel, 139ll45, sendo:
pousno de reserva,
ta4-;S09; l<,i n," 888,
Tem um
aumento de 10 por cento sôbre o sõldo.

'esse.
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a:) Vencimentos
que, nos termos da lei n.? 1:668, de
9 do Setem bro dé 19:!-!, competem aos oficiais em seguida
mencionados,
.

transferidos

para

Orde~ do Exército
rente auo :

Pela

a situação

de reforma:

n." 8, 2." série, do cor-

Capitão do serviço de administração
militar José Maria
Baptista Gonçalves, 20187\1. sondo: pensão de reforma,
16U636; 0,14 por couto, 26MO; lei n.? 888, 1.t6ü-! ido
vencimento total 50635 são pelo Ministério das Colónias,
tendo sorvido na província de Timor, e 1421U4 pelo Ministério da Guerra. Tem dois aumentos de 10 por cento
sõbre o soldo.
Tenente de infantaria
José da Cruz, 16085:3, sondo ;
nensão de reforma, 13·l;S09; 0,14 por cento, 20tS~7; lei
~1.0 888, ô617;
do vencimento total 75tS15 são pelo Mi"
nistério das Colónias, sendo Angola fi última província
on.le serviu, e 85;$38 pelo Ministério da Guerra. Tem
um aumento deIü por cento sôbre o sõldo,

Pela presente

Ordem do Exército :
Capitão de infantaria Dimas Tndeu da Silveira, 48M04,
sendo : pensão de reforma,
2106; 0,14 por cento, 636;
lei n." 888, ~7tS30; lei n." 1:332,185,$54; do voncimento
:ofaL 3.tMI34- são pr-lo Ministério das Colónias, sendo An-'
gola a última província onde serviu, e 1401510 pelo Minístério da Guerra. Tom dois aumentos de 10 por conto

-

sõhre o sõldo.
Capitão de infantaria Alfredo Abílio Nunes Ferroira,
:?40611, sendo: pensão de reforma, 161;536; 0,1-1-por
cento, 3M46; lei n. o 888, 10·)68; lei n. o 1:332, 23o$()1 ;
do vencimento total 10:!696 silo pelo Ministério dasColó
nias, sendo Angola a última província
onde serviu, e
137~15 pelo Ministério da Gnorrn.
Tenente de artilharia Manuel Rosa Freichler Knopfli,
47t57:3. Tem um aumento de 10 por conto sõbre 081\1(10.
Tenente de cavalaria José Paulo Andorinha, llD;$ü5.

9.

o -

li.i.t~rjo da Guerra - t ,. Direrçie Geral - 3.' Rtparliçlo

Declara-se

drvA ser incl uído na lista dos sareontos
serviço da. guarda naeional republicana,
.nserta na Ordem do Eeéreuo n. ° 4, 2.a série, do cor-

a reintegrar

qUfl

no

2." Série

ORDEM DO EXÉRCITO

N.o 10

439

rente ano, intercalado
entre os segundos sargentos
do
cavalaria João Marques Pereira e José Verdades, o segundo sargento n.? 73-E do 1.0 esquadrão do regimento
de cavalaria n. o 8 Man uel Ramalho.
10.O-linislério

da Goma-ta

DirectioGeral-t'

lIeparti~,M

a) Declara se qU€I, por portaria do Ministério da Instrução Pública, de 19 de Janeiro do corrente ano, inserta
no Diário do Governo n.? 20, 2.& série, de 25 do citado
mês e ano, foi louvado o tenente de infantaria Pedro
Joaquim da Cunha e Meneses Pinto Cardoso pelo zêlo e
inteligência
com que tem desempenhado
as funções de
que tem estado encarregado
na Associação de Educação
Física e Desportiva
de Torres Vedras o pela competência demonstrada
nu elaboração 110 relatório dos trabalhos
realizados
nos anos de 1925-1926 e 192fl-1927, que
mereceu as mais eloglosas referências
da Inspeceão (leral de ~anidade Escolar o Educação Física, encarregada
de o apreciar.
b) Declara-se que, por portaria
de 16 de Março do corrente
rio do Govêrno n." 67, 2.:1 série,
e ano, foi louvado o tenente de

do Ministério do Inteano, publicada no Diáde 23 do referido mês
infantaria José da Encarnação Alves de Sousa pelos relevantes serviços prl'stados como comissário de polícia de segurança pública
de 'Faro na descoberta
e captura dos elementos avançados implicados no fabrico de bombas ültimamente ef(>ctuado no distrito de Faro, e pela actividade,
diligência
e prestante
coadjuvação
que empregou em tam importante serviço.

rior,

c) Declara-se
que, por portaria do Ministério da Instrução Pública,
de 25 de Maio do corrente ano, publicada no Viário do Gouêrno n." 122, 2.& série, de lH de)
citado mês e ano, foi louvado o capitão. reformado, Artur
Gerardo
Bastos dos Reis pelo carinho dispensado
às
escolas primárias
do concelho de Arruda dos Vinhos e
às creanças
que as freqüentam,
prestando
relevantes
serviços à 'causa da instrução pública, angariando fundos
na importância
de 4.601,$30 para a compra de material
didáctico, iniciativa que a Câmara Municipal do retorido
concelho premiou concedendo
àq uele cidadão o diploma
de munícipe arrudense e benemérito
da. instrução.

440
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d) Declara-se que, por portaria. do Ministério da Marinha, inserta no Diário do Govêrno n." 1tl5, 2:1 série,
de 15 de Junho do corrente ano, foi condecorado pelo
Instituto de Socorros a Náufragos, com a medalha de
cobre de filantropia e caridade, o tenente de infantaria
Joaquim Pedro Alexandre Borges.
e) Declara-se qu€', por portarias do Ministério da Marinha, insertas nos Diários do Govêrno abaixo indicados,
foram condecorados pelo Instituto de Socorros a Náufragos, com as medalhas que lhes vão indicadas, os seguintes oficiais:
J)J:edall1ade p....
ata

Tenente-coronel de artilharia Luís Monteíro Nunes da
Ponte - 20 de Abril de 1928.
Capitão de artilharia José Augusto Vieira da Fonseca
Júnior-21
de Novembro de 1927.
Meda Il1a de cobre

Majores de cavalaria Alherto António Pinheiro Moacho e Leopoldino Xavier de Palma e Paiva-20
de Ma.rço
de 1928.
'I'enonte de cavalaria José Marques de Carvalho Vilar - 20 de Março de 1928.
Tenente de cavalaria Fernando dos Santos Pereira do
Carmo - 20 de Abril da 1928.
Tenente da aeronáutica Frederico da Conceição Oostll16 de Fevereiro de 1928.
l1.·-linislérie

~a Guerra- 2.· Direcçl0leral-5.a

leparliçi.

Declara-se que, nos termos do artigo 3.° do decreto
n. o 14:5:!5, de 26 de Outubro de 1927, foi considerada
hábil D. Maria Adelaide Cabral Vaz para receber, ao
abrigo do artigo 1.0 do referido decreto, os vencimentos
de seu marido, o tenente chefe de música, reformado, Bernardino da Costa Vaz, internado na Casa do Saúde do
'relhaI.
12. o-Ili~istério da Gnerra- 3.a llirecç!i.Geral- ~.& Bepartiçia
Declara-se que foi como instrutor eventual da Escola.
Central de Oficiais e não como instrutor permanente,
como consta da Ordem do Exército n. o 6, 2. a série, do

2.· Série
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corrente ano, que o major da aoronáutica Alfredo Duval
Portugal
acumulou aquelas funções com as de chefe da.
5.3 Repartição
da Direcção da Arma. de Aeronáutica.

13. o -l1iDistérieda Guerra- 3.&DirtrçãG Geral- 3.&Beparliçb

a) Declara-se que, por despachos de 3 e G do corrente
mês, foram exonerados, polo pedir, de presidente e vogais da comissão nomeada Jlor portaria de 1 de Maio
último, encarregada de estudar os diferentes diplomas
orgânicos do exército e promover as alterações convenientes no sentido de o tornar mais eficiente. rospectívamente os coronéis do corpo do estado maior Luís
Augusto Ferreira Martins e António Maria de Freitas
Soares e o major de artilharia Eduardo da Costa Ferreira.
b) Declara-se que deixaram de prestar serviço nas 6.a
e 5.a ltepartições e Soccão de Cartografia da 3. a Dirrcção G<'r:11 do Ministôrio da Guerra, desde 1 de .Iunho
do corrente ano, por assim o haverem declarado nos
termos do decreto n.? lf):538. da mesma data, respr-ctivament« o tenente-coronel, supranumerário
00 corpo do
estado maior. com a. patente de coronel, Joaquim dos
Santos Corrt-ia ; major do mesmo corpo Luís Pinto Lelo
e major de artilharia, com o curso do estado maior, José
Filipe de Barros Rodrigues.

2.' Série
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Obituário

1928
Abril
Junho
Julho
1}

»
a

11- General

de divisão, reformado, Joaquim Carlos
Paiva ele Andrade.
14 - Major, reformado, Pedro António da Silva Lôbo.
2 - Tenonte do quadro auxiliar dos serviços de artilharia J nstiuo lie Baho.
8 - Coronel médico, reformado, Alexandre Correia de
Lemos.
9 - Major de infantaria José Leone Palermo de Faria.
13 - General de divisão, reformado, Paulino António
Correia.

Júlio Ernesto de Morai« Sarmento.
EstA conforme.

o Ajndante General,

..

\_stad Maior do Exercnr

MINiSTERIO DA GUERRA
II DE AGOSTO DE 1928

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.8 Série)

Publica-se ao exército o seguinte:
1.0 -

Por decretos de 2t do mês Dndo:
linislério da Guerra-

ta nirecçio Geral-2.a Beparliçi.

Demitidos do serviço do exército, em conformidade
com as disposições do decreto n." 14:982, de 2 de Fevereiro do corrente ano, o capitão médico miliciano Antero da Cunha Coutinho, o tenente miliciano de caminhos de ferro Artur da Silva e os alferes milicianos de
infantaria António Fernandes de Sousa Santos, e de
artilharia José Pires de Carvalho, ficando nula e de
nenhum efeito a parte do decreto da mesma data que os
separou do mesmo serviço.
Eliminado dos quadros do exército o capitão de infantaria, adido ao quadro, José Malta, nos termos do
artigo 1.0 do decreto n." 15:150, de 9 de Março do corrente ano, por se .achar incurso na alínea b) do mencionado artigo.
Dado provimento ao recurso interposto perante o
Conselho de Recursos pelo major de engenharia Eduardo
Rodrigues de Carvalho, devendo ser colocado na. escala
da sua arma, no lugar que lhe pertenceria se não tivesse
sido preterido na sua promoção a major.
Quadro da arma. de artilharia

Tenente de artilharia, adido, Alexandre António Moura
de Azevedo, que, de regresso do Ministério das Colónias,
se apresentou em 12 de Junho do corrente ano.
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Adido
Capitão médico miliciano do quadro especial
mento dê cavalada n.? 2 Dagoberto
Augusto
por lhe ter sido concedida licença ilímitada.

2.- Séria

do regiGuedes,

Disponibilidade
Tenente-coronel
Alberto da Silva Pais e capitão Armando Públio de Oliveira, ambos da arma de infantaria
e -adidos, que de regresso do Ministério das Colónias so
apresentaram
em 17 do corrente mês .

.

Supranumerário
Capitão do quadro auxiliar dos serviços do artilharia,
adido, António Castanheira,
que de regresso do Ministério das Colónias se apresentou
em 13 do corrente mês.
Inactividade
Major do serviço de administração
militar, no quadro,
F'raucisco
Filipe de Sousa, por lhe ter 5i<10 imposta a
pena de 2 meses desta situação.
Reforma
General,
graduado,
adido, em serviço no Ministério
das Oolóuias,
Manuel Pedro Ferreira
Marques, capitão
de iufuntaria,
adido ao quadro, Bernardo Augusto Alves
e majores de infantaria, na situação de reserva, José
Justiniano
da Câmara
Lomelino
e António Emílio da
Cunha Vale, o primeiro por lhe ser aplicável o disposto
no ~ 4.0 do artigo 198.° do decreto de 7 de Setembro
de 1899, por ter regressado do referido Ministério em
10 do corrente
mês, o segundo por ter sido julgado
incapaz de todo o serviço pela junta hospítular
de iaspeceão e os restantes
por terem atingido
o limite de
ídude, nos termos do n. 3.0 do § 2.0 do artigo 60.0 do,
decreto n." 12:017, do 2 de Agosto do 1926.
U

2.

o-

Por decretos de 28 do mês Ilndo:
linislério da Guerra - t.a Dlrectáo Geral-

t.n Repartição

Concedidas
I1S vantagens
de que trata o artigo 27.0
do decreto n.? 4:';56, do 28 de Agosto de 1918, a partir de 1 de Maio do corrente uno, à enfermeira militar.
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em serviço
no hospital
militar auxiliar
de Chaves,
Maria de Lourdes,
por ter completado 10 anos de serviço efectivo como enfermeira.

lIinislério da Gnerra-

ta DirecçãoGeral- ta Repartição

Negado provimento
ao recurso interposto
pelo major
de infantaria António Alberto Quintão Meireles, por não
ter fundamento
legal.
3." companhia

de admíntetracão

milit.a.r

Tenente!:1upranumf'rário,
o alferes do serviço de administração militar Autúnio Est-ves de Carvalho, contando
fi antiguidade,
para todos os efeitos, desde 2ô de Junho
último.
Depósito

geral de material

de guerra

Capitão de artilharia.
do quadro do comissões,
no
Ars.mal do Exército, F'rancisco de Paula de Macedo do
Portugal
e Castro.
Adidos

Major de infantaria,
no quadro da arma, António Alberto Qnintão Meireles, e tenente médico do Hospital
Militar Rt>gional n.? 1 António Lopes Rodrigues, o primeiro por ter sido requisitado
pura de"Plllpeuhar
uma
eomissao de serviço depeudeute
do Ministério do Interior, na polícia de !:1pgUrlw<:a púhl ica do Põrto, e o segundo por lhe ter sido concedida Iiceuça ilimitada.
.
Disponi bih dada

Majores de infantaria
José Casim ro Vieira de A hreu,
Manuel Gonçalves
Mendes (1, adido, .loão Caries Ti-les
de Aeevedo Franco, e alferes 'ch~>f.. dI' 1Jl úsicn J (Ião AI·
ves, 08 dois priTTlt'iros e o último por t.-r sido anulad a
por decreto de 30 dl' .1u 11ho do corrente :IDO a pur te do
decreto de 14 de .Julho do lU:?7, que 08 separou do ser'viço do exército, e o terceiro que, de 1'("gn'880 do :\1iuis~tério do Interior,
se apresentou
em :!3 do c01'1'e11temês.
Reserva

Major Farmacêutíco miliciano António Inácio Píssarra,
0
por ter atingido o limite do idn de nos Íl'1'11l0Sdo § 3.
0
do artigo 61. do decreto n." 1~;U17, de 2 de Agosto

de 1926.

"

~I
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3. o - Por decretos de 4 do corrente mês:
lIilll8téri. da Gnerra- f.' Dirrcçáo Geral-f.& Reparti~j.
Exonerado do cargo de professor efectivo do 6.0 grupo
de disciplinas do Colégio Militar o coronel de artilharia
Alfredo A ugusto de Oliveiru Machado e Costa, nos termos do decreto n. o 15:538, de 1 do Junho do corrente
.ano,
lIinistério da Guerra - ta Direcção Geral- 2.· Repartiçã.

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,? 1:0;>9, de 28 de Agosto de 19~0,
aos oficiais abaixo indicados:
Por terem completado o tempo de serviço efectivo
como oficial necessário para o primeiro aumento de 10
por cento sõbre o sôldo:
Infantaria: coronel graduado, adido no Ministério do
Comércio e Comunicações, Francisco de Paula Geraldes
Barba, desde 1 de Julho de 19~7; capitães: Fernando
Dinis de Ayala, no quadro da arma, e João Alves Ferreira, na disponibilidade, desde 1 de Novembro de 19:!7,
e tenentes: Puulo Cumano, no regimento de infantaria
n." 5, desde 14 de Setembro de 19j7, e, do quadro especial, João Inácio da Silva, no batalhão de caçadores
.n." 7, desde 28 de Maio do corrente ano.
Cavalaria:
caPitão Alborto Faria de Morais, adido
no Ministério das Colónias, desde 10 de Julho do corrente uno, e tenente João Afonso Amado de Melo Ramalho da Cunha o Vasconcelos, adido no Ministério das
Colónias, desde 31 de Dezembro de 19;r;.
Administrução
militar: tenontes ; António Luís Ferreira, adido ao quadro, desde 1:3 de Novembro de lU26,
e Antero da Silva Pereira Guimnrães, na 1." companhia
de administração militar, desde 30 de Junho de 19~7.
ficando nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 15
de Outubro do mosmo ano que lho concedeu idênticas
vantagens.
Por terem completado o tempo de serviço efectivo
desde a sua promoção a tenente necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sobre o sôldo:
Artilharia: major Eduardo 'da Costa Ferreira, na Escola Militar, desde 23 de Junho do corrente ano, e capi-

,
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tão Edmundo da Costa Padesca, no Arsenal do Exército;
desde 11 de Julho do corrente ano.
Serviço de saúde: capitães ; médico Zeferino Moreira
de Sousa Baptista, no regimento de infantaria n.? 6, .
desde 17 de Setembro de 1927, e farmacêuticos, do
quadro especial, Joaquim de Castro Fonseca, no Depósito Geral de Material Sanitário, desde 24 de Setembro
de 1927, e Alfredo Marques Canário, na Farmácia Central do Exército, desde ~3 de Fevereiro do corrente ano ..
Corpo do estado maior

Coronel supranumerário, o coronel do mesmo corpo,
adido, Vasco Freire Temudo, que em ~7 de Julho último se apresentou de regresso de licença ilimitada.
Quadro espeoial a que se refere o artigo 5.- do decreto
n.• 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Teuente miliciano do serviço de administração militar,
do mesmo quadro, adido, José Ferreira, que de regresso
do Ministério das Colónias se apresentou em 2 do corrente mês.
Adidos

Tenentes: do secretariado militar, da Direcção da,
Arma de Artilharia, Arnaldo de Carvalho Tõrres, nos
termos do § 2.° do artigo 4.° do decreto n." 12:162. de
21 de Agosto de 19:!6, por ir prestar serviço no grupo
de esquadrilhas de aviação «República. ; chefe de música
do },flgimento de infantaria n," 2 João Francisco Nunes,
e miliciano, de infantaria. do quadro especial, do batalhão de metralhadoras n." 3 José Maria de .Araújo, por
terem sido r~quisitados para desempenhar comissões de
serviço dependentes reapectivamente do Ministério das
Colónias, nos termos do decreto n.? 13:309, de 23 de
Março de 1927, e do Ministério da Justiça.
Disponibilidade

Tenente-coronel de engenharia, no quadro de comissões, Júlio César de Carvalho Teixeira, por ter sido
exonerado de director do Parque Automóvel Militar;
capitães de infantaria, adido. António Duarte Carrilho,
que, de regresso do Ministério do Interior, se apresentou em 27 de Julho do corrente ano, e do sorviço de
administração militar, no quadro de comissões, Vpq-rílio
Rodrigues Valente, por tor deixado de prestar serviço
.no Arsenal do Exército, devendo ser considerado nesta
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situação desde 21 de .Tulho último, e o tenente de cavalaria, adido. José Pimenta Segurado de Avelal' Machado,
que, de regresso do Ministério das Oolónias, se apresentou em 1 do corrente mês.
Supranumerário
Capitão
de serviço de administração
militar, adido,
Rómulo Pompílio
da Rosa Mendes, por ter deixado de
prestar serviço na Escola Militar de Aorostação,
I

Ministério da Guerra - 2.:1 Direcção Gcra~ -a. a B.eparlição
Tenente miliciano do serviço do administração
militar,
do quadro
especial,
adido, Joaquim
de Sousa Duarte
Borrego,
por ter deixado de prestar serviço na esquadrilha de aviação do treino e depósito.

4. o -

Portarias

Por portarIas de 26 do mês ftndo:
liuislério

da Guerra - Repartição do Gabinete

Desejando
o Govêrno habilitar-se
com os elementos
necessários
e indispensáveis
pura poder resolver, a bem
dos interêsses
nacionais,
a importante
questão do as··
tabelecimento
de um aeroporto
nos Acores, definindo,
caso tal convenha, quais as condições a que deve obedecer : manda o GO\ õrno da República Portuguesa,
pelos
Ministros das Fíuancas, Guerra, Marinha, Estrangeiros,
Comércio o Colónias, nomear a. comissão abaixo indicada para com urgência estudar esta importante
questão, bem como a da navegação aérea para as nossas colónias, que com ela está estritamente
relacionada :
Presidente :
General João José Sinel de Cordes,
Vice·presidente:
General .Roberto da Cunha
.

Baptista.

Vogais:

.Contra-almiraute
Capitão

de 'fragata

Carlos Viegas
Afonso

Gago Coutinho,
Júlio de Cerqueira.
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Tenente·coronel de aeronáutica Franeíseo Xavier da
Cnnha. Aragão.
Primeiro tenente Manuel Ortins de Bettencourt.
Dr. Alberto Xavier, secretário geral do MinistérIo
das Finanças .
José Dnarte Pedroso Júnior, director dos Negócios
Políticos e Diplomáticos do Ministério dos Negócios E~
irangeiros.
Pedro Germano de Sequeira Sotto Maior, inspector
das alfândegas, como dolegado da Direcção Geral das
Alfândegas.
Diocleciano Feio de Carvalho, secretário geral do
Ministério do Comércio e Comunicações.
Secretário:
'I'enente do engenharia Emírcio Teixeira Pinto.
lIinislério da Guerra - 2.a Direcção Geral- 3.:l Reparliçi.

Nomeada a comissão composta dos oficiais abaixo designados, servindo o primeiro de presidente e o último
de secretário, para examinar todos os veículos automóveis que não estejam distribuídos com o fim do propor
o destino a dar-lhes, venda ou consêrto, arbitrando-se
desde logo o preço da venda para. aqueles qlle devam
ter tal destino:
Tenente-coronel de engenharia José dos Anjos.
Comandante da 3." companhia do trem automóvel.
Capitão de engenharia Arnaldo de Albuquerque Sãrata de Sousa 'reles.
Louvado o tcnento-coronel do engenharia Júlio César
de Carvalho Teixeira. pela dedicação, inteligência e honestidade com que dirigiu o Parque Automóvel Militar,

Por portaria de 27 do mês ftndi:
linistérift da Guerra - Rrparliçio do Gabinete

Tendo em atenção os relevantes serviços prestados n.
causa da educação Iísica do exército pelos oficiais abaixe
mencionados, que, fazendo parte do Conselho Director de
Educação Física do Exército, com uma persistência incom-
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parável e digna do menção especial, obtiveram com o
seu trabalho os melhores resultados para o desenvolvimento físico das praças do extinto campo entrincheirado e posteriormento para o das praças das unidades
de artilharia pesada e de costa.
Atendendo a que o capitão médico miliciano António
Ilídio Teixeira de Vasconcelos, que se encontrava contratado a prestar serviço junto do referido Conselho e que
por medida económica houve necossidade de dispensar,
se ofereceu para gratuitamente continuar a prestar todo
o serviço que o Conselho necessitar, e dar-lhe toda a
sua cooperação, o que demonstra uma extraordinária dedicação pelo serviço, a par de uma grande generosidade
e elevado espírito de sacrifício pela causa a que tam devotadarnente se dedicou, manda o Govêrno da República
Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar os referidos
oficiais pela sua muita dedicação em prol da educação
física no exército o em especial o último dos aludidos
oficiais pelo seu meritório oferecimento:
Coronol do artilharia José Paulo Fernandes.
Capitão-tenente José Vítor de Sousa Pores Murinolo.
Capitão médico miliciano António Ilídio Teixeira do
Vasconcelos.

Por portaria do 28 do mês findo:
linistéri.

di Goerra- f. a Direc~ão Geral- f. a Reparli~ão

Admitido no Asilo de Inválidos Militares da Princesa
D. Maria Benedita o soldado reformado Joaquim Rodrigues, n." 134 da 3.a Divisão do Depósito Militar Colonial, por lhe aproveitar a condição 5. a do artigo 4.0 do
respectivo regulamento.

Por portarIa de 9 do corrente mês :
linistério da Guerra - 1.& Direcção Geral-~.

a

Rrpartiçilo

Tendo 10 major de infantaria Raúl Silvão Loureiro
deixado de exercer as funções de chefe da 3. Repartição
da 1. Direcção Geral do Ministério da Guerra, que
desempenhou com o maior acêrto, lealdade e são critério: manda o Governo da República Portuguesa, pelo
Ministro da Guerra, que o referido oficial soja louvado
pelo muito zêlo, dedicação e inteligência com que desempenhou os serviços a seu cargo.
fi

fi
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5. o - Por determinação do Govêrno da República:
linislério da Guerra- f.& Direeçi8 {leral- 3.a Repartição
Chefe, o coronel de infantaria, da Direcção da arma,
Jaime Vaz.
Tenentes-coronéis, da Direcção da arma de infantaria,
Henrique de Melo, e do secretariado militar, Manuel Fernandes.
Capitão de cavalaria, da Direcção da arma, Júlio Baptista Gonçalves Macieira.
Tenente do secretariado militar, adido ao quadro;
Luís de Lima Üastela, sem encargo para a Fazenda N acional,
lioislério da Guerra - !.a Diretçio Gerll- ã.· Reparliçiie
Capitão do serviço de administração militar, supranumerário, Rómulo Pompllio da Rosa Mendes.
Tenentes: da 1.:1 companhia de administração militar,
Antero da Silva Pereira Guimarães e Henrique JOS&
Lopes e da 3.a companhia Manuel da Silva Mendes e,
adido ao quadro, Manuel Dias Vasconcelos.

linistério da Guerra- 3. a Direcção Geral- 2. a Rfparlição
Coronel, supranumerário,
Vasco Froire Temudo.

do corpo do estado maior,

Supremo Tribunal Militar

Capitão do secretariado militar, da 8.& Repartição da
3.a Direcção Geral do Miaistério da Guerra, Manuel
José da Silva.
Govêrno Militar de Lisboa

Capitão de infantaria, do Depósito geral de material
de aquartelamento, Frederico Augusto Vidigal Nunes.
Casa de reclusão

Tenente de infantaria, do Govêrno Militar de Lisboa,
Nestor de Oliveira Lôbo o Silva.
1.· inspecção de infantaria

Inspector, o coronel,
José Malheiro.

inspector,

interino, Alexandre·
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2.· Hérle

de Infantaria

Tenente. adido ao quadro, da 2.a companhia de administração militar, Aníbal Alexandre de Aguiar, sem encargo para a Fazenda Nacional.
Quadro da arma de infantaria

'I'enentecoronel
do regimento de .infantaria n, o 11
llermenegildo Augusto de Faria Blanc Júnior.
Capitães r do regimento de infantaria n, o 17 José António Teixeira Saavedra e do batalhão de metralhadoras
n.? 1 Jaime Pereira Rodrigues Baptista.
Tenentes: do batalhão de caçadores n. o 7 Luis Baptista da Costa e do batalhão de metralhadoras n. o 3
José Nogueira Soares Júnior.
Adidos ao quadro

Tenentes: José Vicente Ferreira, por ter sido anulada por decreto de 30 de Junho último a parto do decreto de 14 de Julho de 1927 que o separou do serviço
do exército, e do regimento de infantaria n." 11 António
.Tonquim Gaspar de Almeida.
Regimento de infa.ntaria n.· 2

Alferes chefe de música do batalhão de caçadores
n.? 6 João Pereira dos Santos, pelo pedir.
Regimento de infantaria. n." 3

Tenente de infantaria, adido ao quadro, António Mannel Guerreiro, sem encargo para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria n." 5

Major do infantaria, do quadro da arma, José de Ascensão Valdês.
Capitães de infantaria, do quadro da arma, Júlio
Duarte Ferreira, e suprnuumerário Artur Augusto Videira.
Regimento de infantaria n.> (\

Tenente de infantaria, do quadro da arma, José da
Conceição Silva Freitas, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.O8

Segundo comandante, o coronel do regimento de infantaria n. o [) José Cândido de Assis e Almeida Matos,
sem encargo para a Fazenda Nacional.
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Regimento de infantaria. n.· 10
Tenentes
de infantaria
António Eduardo de Oliveira
lfaria,
PE'm encargo para a Fazenda Nacional, e adido
ao quadro, do regimento
do infantaria n.? 21, António
Querubim
dos Reis Chaves. pelo pedir, ficando o primeiro exonerado
de director da carreira de tiro de Mirandela.
Regimento de infantaria n.· 20
Tenente
de infantaria António Mendes Machado, som
encargo para a Fazenda Nacional, ficando exonerado do
director da carreira de tiro de Cantanhede:
Batalhão de caçadores n.O1
Comandante,
o tenente-coronel
de infantaria,
do qua<1.1'0 da arma, Afonso Henrique
Barbeitos Pinto.
Tenente
de infantaria,
do quadro da arma, António
Augusto Ferreira Vaz.
Batalhão de caçadores n.o 2
Tenentes
de infantaria,
do quadro da arma, Acáclo
Francisco
Leito Cabreira
Henriques,
supranumerário,
Alvaro A ugusto Martins Vicente, adido ao quadro .• Jasá
Mateus Júnior,
e miliciano, do quadro especial, Daniel
Pinto de Barros.
Batalhão de caçadores n.v 4Tenente do infantaria,
adido ao quadro, António Joaquim Gonçalves,
pelo pedir, por ter deixado de prestar
serviço na Escola Militar de Aorostação.
Batalhão de caçadores n.· 5
'I'enentcs do regimento
de intantaria
n. o 8 José Cemdido de Campos Penedo o do rogimcnto de infantaria
n. o 18 Celso Mendes de Magalhães,
sondo êste último
som encargo pura a Fazonda Nacional.
Batalbão de caçadores n.O7
Capitão de infantaria,
da 4. a Repartição
da La Dírecção Goral da Ministério da Guerra, Artur Garcia Ma-

lheiro,
Batalhão de ciolistas n.O1
Capitão de infantaria,
adido ao quadro, José Alp,xandrino Paula Pinto.
Tenentos : do quadro da arma José Correia do Carvalho fl Mário Augusto Gil e do regimento de infantaria
D.O 9 Amaro
Garcia Loureiro.
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Batalhão de metralhadoras

n,s 1

2,· S6rie

Comandante, o major de infantaria, da 3. a Repartição
da Ln Direcção Geral do Ministério da Guerra, Raúl
Silvão Loureiro.
Segundo comandante, o major de infantaria, do quadro da arma, João de Passos Pereira do Oastro Júnior.
Batalhão de metralhadoras n.O2

Tenente do batalhão de caçadores n.? 7 José Simões,
pelo pedir.
•
Distrito de recrutamento e reserva n.O20

Capitão do infantaria, adido ao quadro, Alberto ele
Abreu, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Comissão técnica da arma de artíüiarta

Exonerados do vogais o major de artilharia José Augusto Monteiro do Amaral o o capitão da mesma arma
Adolfo do Amaral Abranches Pinto.
Vogais, os capitães de artilharia Ernesto Florêncio
Cunha e Nuno Álvaro Brandão Antunes.
Regimento de, artilharia ligeira n.· 3

'I'enente-coronol da 3. a Repartição da 2.:l Direcção
Geral do Ministério da Guerra, Gilberto Duarte Mota.
Regimento de artilharia ligeira n.o I)

Major do grupo independente de artilharia do montanha n.? 15 Augusto Gonçalves Pereira de Barros, sem
encargo para a Fazenda Nacional.
Tenente de artilharia Alberto de Ferreira Macedo
Pinto, pelo pedir, ficando exonerado de ajudante de
campo do comandante da La roglao militar.
Grupo independente de artilharia. pesada n.· 1

Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
adido ao quadro, no quadro do comissões, José de Jesus.
polo pedir, por ter deixado de prestar serviço no Arsenal
do Exército.
Quadro auxiliar dos serviços de artilharia

Capitão da 1.. companhia
Mal,tins da Silva,

do trem hipomóvel João
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2.' brigada. de oavalaria

Comandante, o coronel de cavalaria,
arma, André Avelino de Oliveira Heis.

da Direcção da

Regimento de cavalaria n.s 1

Capitão picador do regimento de cavalaria n." 9 José
António de Abreu, por motivo disciplinar.
Regimento de oavalaria n.· 2

Capitão médico do regimento de cavalaria n.? 4 Fran.eisco Ribeiro Coutinho, sem encargo para a Fazenda
Nacional.
Regimento de cavalaria n.· 9

Tenente do serviço de administração militar, da delegação da. 5. a Repartição da 2. a Direcção Geral na Ln
região militar, Mário Pereira Braga, pelo pedir.
Direcção da Arma de Engenharia

Exonerado de chefe da 4.11 Repartição, o major de engenharia Eduardo Corregedor Martins.
Chefe da 4. Repartição, o tenente-coronel de' engenharia da extinta La Repartição, Roberto de Oliveira
Pinto.
11

Esoola Prátdca

de Engenharia

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de engenharia, da 3.n companhia de trem automóvel, João Mendes
Salgueiro, sem encargo para a Fazenda Nacional.
Regimento de sapadores de caminhos de ferro

Alfores do r~gim('nto de sapadores mineiros Fernando
Augusto Soares da Piedade, Joaquim Fernando da Conceição Gomes Marques, Frederico de Gusmão Correia
Ârouca o Armado Néri Teixeira.
Grupo independente de aviação de bombardeamento

Capitães da aeronáutica: da Escola Militar de Aerosta«;110 António Fernando Pedroso Quaresma, e da esquadrilha de aviação de treino e depósito João Barata Salgeiro Valente ..
Tenente da aeronáutica, do grupo de aviação de informação n." 1, Plácido António de Cunha Abreu.
3.' inspecção de administração militar

Capitão do serviço de administração militar da extinta Escola de Oficiais Milicianos, Aleide de Oliveira,
sem encargo para a Fazenda Nacional.
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5.' inspeoção de administração militar
Tenente coronel da Direcção
do 'serviço de administração militar Joaquim Marreiros,
Adido ao quadro
Tenente do secretariado
militar, da 4.11 região
Luis de Lima Castela, por motivo disciplinar.

militar,

2.' companhia de administração militar
do serviço de administração
militar, da 5.11
Repartição
da 2. & Direcção
Geral
do Ministl>rio da
Guerra, Artur Pinto Bastos Júnior, sem encargo para a.
Fazenda Nacional.

Tenente

3.' companhia de administração militar
Capitães:
do serviço de administração
militar, da 5.a
Repartição
da 2. a Direcção
Geral' do Ministério
da
GU"ITa, José de Lacerda da Rosa, médico da 3.a compnuhia do trem hipomóvel
.Iosé de Moura Neves, e
veterinário
miliciano, do quadro especial, da 3." compa ...
nhia do trem hipomóvel, João Inácio Ribeiro Lopes.
ServIço de saúde militar
Bupr anumerúr-ío

Major
Monteiro
Tenente
Castanheira

médico, da 3.a companhia.
de Oliveira, pelo pedir.

de saúde,

António

Hospital milttar regional n.O1
médico do batalhão
de pontoneíros
Samuel.

Jaime

Fàbrioa de oartuchame e pólvoras químicas de Ohelas :
'I'eueute do serviço do administração
militai', do Arsenal do Exército, Autónio Mário Freire 'I'avares Belo.
Fábrica. de material de guerra. de Braço de Prata
do Arsenal

Mf.jOI· llléllieo miliciauo do quadro especial,
do Exército, José Bernardo Correia Ribeiro,

'
Tenente do quadro auxiliar dos serviços do artilharia,
adido ao quadro, António Amâncio Cap uia, qllP, do 1'egrcsso do Miuistério das Cclónias, se apresentou
em 12
de Julho findo.
Depósito geral de material sanitário e de hospit lizàcão
• 'f."llento médico de Colégio ~1ilitar, Carlos l\figuéis de
Carvalho lJias, pelo pedir.
; ,
, ' ".
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Jüri para avaliar 90S provas especiais de aptidão para o
pOsto dê ma.jor dos capítães das díveraas armas no corrente ano:

Exonerado de vogal permanente, o coronel do corpo
do estado maior José Esteves da Conceição Mascarenhas.
Vogal permanente, o coronel do corpo do estado maior'
Artur Pereira de Mesquita.
6. o -lIinistério

da Guerra -

Repartição de Gabinete

a) Declara-se que do secretariado militar e não do
serviço de administração militar o tenente Luís Antónia
da S ii veira q ue pela Urdem do Exército n. o 7, 2. série',
do corrente ano, foi agraciado com a medalha de louvor
da Cruz Vermelha Portuguesa.
é

U

b) Tendo sido agraciado com a C ruz Vermelha de Dodí ..
c ção o toaeute de infantaria António Manuel Pereira,
é-lhe permitido usar a respectiva insígnia.

7. o _

Ministério
da ~uerra - i.a Direcção Gml-

t. a Rppartição

Para os devidos efeitos se publica a relação dos alunos do Colégio Militar premiados no ano lectivo de
1927-19~8.
Aplicação literária

2." classe:
N." 95 - Rui Ferreira
de prata.

Molarinbo Carmo - Medalha
.(

b.a classe:
N.I> 107 - António de Carvalho Xerez - Medalha de
ouro.
N. o 136 - J não Carlos Cãncio da Sil Vil EscudeiroMedalha de ouro.
7.& classe:
Diogo de Faria e Silva - Prémio pecuniârio (lOOiSOO).
Est=rno -

Aptidão física

2,a classe:
N.o
prata.

g[) _

Hui Ferreira Molarínho Carmo-

Palmas de.
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N.O

37 -Eduardo
José Franco Forreira.- Louvor.
N. ° 38 - Alvaro António Pompeia Xavier-c- Louvor.
N.? 57 -José
Manuel Pombeiro Gomes PereiraLouvor.
N.O 70-- .TorgeRamiro Rodrigues Caetano-Louvor.
N.° 127 - Carlos Coutinho de Azambuja MartinsLouvor.
N.? 131- Tulo Ostílio Dias de Oliveira - Louvor.
3.a classe:
N.? 443 - Fernando Henrique Pires-e- Palmas de prata.
N.? 44-Afonso
de Chabi Rosa -Louvor.
N." 259-Emanuel
Gaspar da. Silveira e LorcnaLouvor.
N.O 436-Tibério
Barreira Antunes-Louvor.
4.a classe:
N.? 252-José
Joaquim Alves Monteiro-Palmas
de
prata.
N.? 3I-Segismundo
de Castelo Branco-Louvor.
N.o 60-Jorge
Campos Mascarenhas- Louvor.
N.o 141-Auré1io da Silva Bnnazol-Louvor.
N.? 199-José
Augusto Salvador Tl'ibolet-Louvor.
N." 2liO-Ant6nio Abel Rodrigues Mano - Louvor.
N.\> 295- Vasco Henriques do O - Louvor.
N.O 457 -Álvaro
de Melo Ataíde e Corga- Louvor.
N.? 462-Alexandre
Eduardo Pereira de Carvalho-

Louvor.
5.a classe:
N.o 450-Autónio
ouro.

Pedro Belogard Belo -Palmas

de'

6.& classe:

N.o 191-José

Godinho Gama Barata-Palmas

de

prata.

N.o 331-Adilio
7.a

Vitória Pais de Ramos-Louvor.

classe:
Externo _. Diogo de Faria e Silva - Prémio pecuniário (50600).
N.O
2-José Pimenta Beja Marques Godinho -Pré.
mio pecuniário (30600).
N.O t:l7-João de Arautos e Oliveira -Louvor.
N.o 30S-Félix
Alberto Mateus Fernandes LOboLouvor.

2.· Série
8.
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Ministério da Guerra - f.Il Direcção Geral- 2,& Reparlição

a) Declara-se, parti. os efeitos da determinação 6.:1 dI!;
do Eeército D.O 2, 1.:1 série, de 19:!4, que os coronéis de infantaria Francisco Soares de Lacerda Ma..,
ehado e Joaquim Mendes Cabeçadas foram aprovados
nas provas especiais de aptidão para o pôsto imediato.
Ordem

,b) Declara-se que fica suspenso das funções de' serviço, nos termos do artigo 151.° do regulamento de disciplina militar, o tenente-coronel de infantaria Jerónimo
Gonçalves Ribas.
c) Declara-se que é José de Lemos o Sousa e não
Júlio do IRmos e Sousa o nome do tenente de infantaria que, por determinação inscrta na Ordem do Exército
D.O 10, ~.a série, do corrente ano, foi colocado no regimento de infantaria n.? 21.
d) Declara-se que o aspirante a oficial de infantaria
José Mariu Ribeiro conta a antiguidade
do seu pôsto
desde 24 de Junho de 1927, ocupando na escala o lugar
Imodiatamente
à esquerda do aspirante a oficial de infantaria José Ribeiro dos Santos.

e) Declara-se que o tenente coronel de artilharia António Carlos Cortês, que pela Ordem do Etcército n.? 10,
2." série, de 21 de Julho último, foi colocado como comandante interino do regimento de artilharia ligeira.
D.O 1, pertencia ao grupo de urtilhnria a cavalo D. 1, e
não ao grupo de artilharia a cavalo n." 2.
O

f) Declaru-se que o capitão de artilharia eJD disponibilidade Dimas Lopes de Aguiar chegou à sua altura.
para entrar no respectivo quadro.
g) Declara-se que o tenente d« artilharia António
Pedro da Costa, que passou à situação de adido por decreto de 26 de Maio findo, publicado na Ordem do Exército n,° 7, 2.1L sério, deve ser considerado nesta situação
desde 17 daquele mês.
h) Declara-se que fica som efeito a colocação, no grtlpO independente de artilharia montada n. ° 24, do tenente miliciano do quadro especial José Maria Alvos Vieira, iuserta
nu Ordem do Exército n. o 8, 2.1L série, do corrente ano.
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i) Declara-se que o maj or. do quadro auxiliar dos serviços de artilharia José Eduardo Abrantes e Silva, que
passou à situação de reserva pOl' decreto de 7 do Julho
último, inserto na Ordem do Exército n.? 10, 2,:1 série
se encontrava no quadro e não no quadro de iomissões:
j) Declara-se que deve ser considerada como tendo.
sido feita em 30 de Junho último
colocação no regimento de cavalaria n." 3 do capitão de cavalaria Bento
Moita, a quo se refere a Ordem do Exército n." 10,
2.& série, do corrente ano.

a

k) Declara-se que
capitão de cavalaria
cada na Urdem do
deve ser considerada

a passagem ao quadro da arma do
José Maria Brandão de Brito, publiEtcército, n,o 9, 2. a série, de 1927. '
por motivo disciplinar.

l) Declara-se que o tenente, adido ao quadro, do regimento de cavalaria n o 3 Raúl Augusto Nogueira Baptista de Carvalho, passou ao serviço do Mmiatério do
Interior, por ter sido requisitado para desempenhar uma'
comissão de serviço dependente do mesmo Ministério,'
na guarda nacional republicana.
m) Declara-se que o coronel de engenharia, inspector
das tropas de pioneiros, João Baptista de Almeida Arez,
foi mandado desempenhar cumulativamente o cargo do
inspector interino das tropas de comunicação. '
n) Declara-se que o major de engenharia Eduardo Rodrigues de Car-valho passa a contar a antiguidade do seu.
actual posto desde 24 de Maio de 1927, passando a
ocupar na escala dos majores da sua arma o lugar imediatamente à direita do major Eugénio António Duro
Xavier.

o) Declara-se que o capitão de engenharia Ricardo Pereira Dias, que por decreto de 14 de Julho findo se
apresentou para preenchimento de vacatura no respectivo '
quadro deve ser cousirlorado como colocado no regimento
de sapadores de caminhos de ferro e não no regimento '
de sapadores mineiros.
p) Declara-se que chegaram ii. sua altura para entrar.
nos respectivos quadros os seguintes oficiais: do infan- .
taria, emdisponibiliJade,
majores Bernardino de Sena

2.· Série
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Lopos e Josó Casimiro Vieira de Abreu e capitão Lucínio Gonçalves
Presa e de cavalaria', tenente José Pi- .
menta Segurado de Avelar Machado e supranumerárics
e •
major do serviço de administração
militar Eduardo Guedes de Oarvalho Meueses e tenentes : de infantaria, Manuel Francisco
Candeias e do secretariado
militar, Manuel da Silva Araújo e Gama.
q) Declara-se
para os efeitos da determinação
6, a da
Ordem do Exército n." 2, 1.11 série, do 1924, quo os ca- .
pitães de cavalaria José de Sá Pais de Amaral, Silvestre
Teixeira,
José de Melo Pinto de Gusmão Oalheiros e
Vítel dos Reis e Silva Barbosa e de engenharia Manuel
Bairrão
Bastos de Carvalho,
Alfredo de Almeida Carvalho e Ramiro Ferreira Viana foram aprovados ·no corrente ano nas provas especiais de aptidão para o põsto
de major.
r) Declara-se que é João Maria Pereira e não José
Maria Pereira o nome do major farmacêutico
miliciano
que paRsou à situação do reserva por decreto de 7 de,
Julho, inserto na Ordem do Exército n. o 10, ::lo a série,
do corrente ano.

8) Declara-se
quàl o major do serviço de administração militar Artur Armando de Magalhães Oorreia, adido
em serviço no Ministério do Interior, daria entrada no
respectivo quadro se não estivesse naquela situação.

t) Declara-se que a passagem ao quadro dOR oficiais
do serviço de administração
militar cio tenente do mesmo
serviço, adido ao quadro, Leonel Pereira da Cunha. pu-.
hlicada
na Ordem do Exército n.? 17. 2, a série, de 17
de Dezembro de 1927, deve ser considerada
por motivo
disciplinar.
u) Declara-se
que a colocação do tenente do secretariado militar José Vitorino dos Santos na 4.3 região militar, inserta na Ordem do Eeército n, ° 10, :3 ,11 série, do
corrente
ano, deve ser considerada
sem encargo para a
Fuzeuda Nacional.
' •
v) Declara-se
Jaupil"o til" 1927,
1." série, de 19
cer em comissão

que, por decreto n." 13:035, do 17 de
publicado no Diário do Gorêrno n." 15,'
do mesmo mês, foi nomeado para exero cargo de governador
civil do distrito I
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da Horta o capitão do serviço do administração
militar
José Gomes Ferreira
:-\0:1re8 de Mssq uita e que, por
despacho de 15 do Agosto do referido ano, inserto no
Diário do GOlJêrno n. ° 184-, 2, a série, de 19 do mesmo
mês, foi o aludido oficial exonerado a seu pedido do dito
cargo,
que exerceu com muito zêlo, dodicação 6 acendrado patriotismo.

re) Vencimentos quP, nos termos da lei D.O 1:668, de 9
do Setembro de 1924, competem aos oficiais de iufantario. em seguida meueionados, transferídns para a si- .
tuação de reserva :
Pela Ordem do Exército
ano:

n,?

8,2."

série, do corrente

Tenente
de infantaria
José Pinto de Sousa Júnior,
193t$28, sendo : pensão de reserva,
143618; 0,14 por
cento, 3M79;
lei 0.° 888, 14:$;31; do vencimento total
HHDôO são pelo Mini stério das Colóuias, sendo Macau
a última província
onde serviu, e 5,)ti8 pelo Ministério
da Guerra.
Tem um aumento de 10 por canto sobre o

sõldo.
Pela Ordem do Exército
rente ano:

n.? 10, 2.\1 série,

do cor-

Major do quadro auxiliar dos sorvicos de artilharia
J08é Eduardo Abrantes (' ~ilva, 291t532, sendo: pensão
de n-serva, 21MCO; 0,14 pl,r cento, 1;581; lei n," 8t:s8,
21674; lei n." um:!, 5:!617. T1Il1l um aumento de lU pur
ceuto sõbre o sõldo.
Capitão do infantaria
João Luís do Sousa Durão,
30Hi1U, Rendo: IHlI1!'iâO de reserva,
201609; 0,14 por
conto. 19M2; lei n." t!88, 2~,$Uõ; lei D.O 1:332, 61tS14;
do veneiuiento total 58t>14 !'iRO pelo Ministério das Co16·
nias, sendo ~ro~alllbiq.uH a última provínciu ondo !'f~n iu,
7b:!4 )11'10 Ministério do Interior e :!38;)92 pelo Ministério da O uerra. Tem dois aumentos de 10 por cento sõbre o sôldo.
Tenente do quadro auxiliar dos serviços do artilharia
Francisco
dos Santos,
1U;~tS~8, sentlo: pensão de reserva,
143618;
O,H por cento, 3M79;
lei n.? 888,
Ub31; do vencimento total 18766U são pelo Ministério
das Colónias, sendo Guiné n última província onde serviu, e 58liS pelo Ministério riu Guerra. Tem um aumento
de 10 por cento sõbre o sôldo,

467

ORDEM DO EXeRCITO N· 11

2;' Série

y) Vencimf'ntos
que, nos termos da lei 0.° 1:668, de 9
de Setembro de 19~4. competem aos oficiais em seguida
mencionados,
transferidos
para a situação de reforma:
Pela Ordem do Exército
rente ano;

n. ° 10, 2. a série,

do cor-

Capitão médico miliciano JORé Viegas Louro, 19t$~2,
sendo: pensão de reforma, 18b90; 0,14 por cento, M2.

Ordem do Exército:
General, graduado,
Manuel Pedro Ferreira Marques,
1.198601, Rendo: pensão de r-forma, 504t~; 0.14 por
cento, 1546:?ó; lei ll.o·88H, ()M8~; h,i n." 1:i33:!, 473[,91;
do vencimento total 971680 são pelo Ministério das CoPela presente

.Iónías,

sendo

Iudia

a última província
onde serviu,
das Finanças
o 181~01 pelo Ministério da Guerra. Tem 5 anos do g'pnoral.
Capitão de intantaria Bernardo A ugusto Alves, 2R7~33.
sendo:
pensão
do reforma.
lH2cS50; 0,l..J. por cento,
M87; lei n.? 888. 18~H3: lei n." 1:332, 30m3. Vence
pelo Ministério das Colónias.

4M20 pelo Ministério

z) Rectificados, se publicam os vencimentos, nos termos da lei n." 1:668, de 9 de Setombro de 1924, a que
tem direito o oficial na situação de reserva em sl'g'uida
menciouado,
em substitutcâo
dos que lhe toram arbitrados pela Ordem do Eccércüo n," 1, 2.11 série, de 1927:
1thjor de infantaria Verjrílio Honríq UI' Soares Vnrcla,
193t$6:3, ssndo : ~4tS46 pelo Ministério das Colónias,
sendo Mo<:ambiqne a última província om que serviu, e
1691116 polo Ministério da Guerra. 'rem dois aumentos
do 10 por cento sõbro o sõldo.

9.

0._

Binislério da Guerra- ta DiTetÇão Geral- P Rp.parlição

a) Declara-se

qUf', por portaria do Ministério das Colóde 30 de Junho do corrente ano, ínserta no Diário
do Govêrno n.? 155, 2.a sério, de 9 de Julho, foi louvado
o coronel do corpo do estado maior João de Almeida,
pela forma intf'ligeoto e patriótica corno concebeu e orientou a sua administrnção
civil no govêrno do distrito da
Huíla, estàbolocendo
princípios
o fixando normas que
.têm sido até hoje cm grande parte seguidas c aplicadas
nias
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com os 'mais proveitosos resultados, e pela notável energia, decisão, prudência, sagacidade e patriotismo que
sempre revelou, em grau 'Superior, na administração
daquele território.

b) Declara se que, por portaria de 27 de Agosto de
1927, publicada no Diário do Goxêrno n.? 203, 2.&série,
de 10 de Sotembro do mesmo ano, foi ,o capitão de artilharia com o curso do estado maior Alvaro Lourenço
Pereira, nomeado secretário do Ministro do Comércio e
Comunicações; que por portaria de 7 de Janeiro de 1928,
, inserta no Diário do Gooêrno n," 7, 2." série, de 10 do
mesmo mês, foi o referido oficial exonerado do citado
cargo ; tendo ainda o aludido capitão sido nomeado, secretário do Ministro das Colónias por portaria de 12 de
Janeiro do corrente ano, publicada no Diário do Gooêrno n." 39, 2.a sério, de 17 de Fevereiro.
10. o -linistério

da Guerra - f. a Dire~ão Geral- 3.a Reparlição

a) Declara-se que na lista dos sargentos a reintegrar
no serviço da Guarda Nacional Republicana, publicada
'na Ordem. do Eeército n." 4, 2.a série, dêste ano, o se, gundo sargento António Carmo Neves, do regimento de
infantaria n. o 17, deve ser incluído e intercalado nntre
os segundos sargentos António da Graça Lopes e José
Robalo; o segundo sargento António Damião, do regimento de infantaria n." 10, entre os segundos sargentos
. de infantaria Ernesto Augusto Mora e Joaquim de Oliveira e o segundo sargento D. o 219-E da 3. a companhia
do batalhão de caçadores TI.O 9, António Rodrigues, entre
08 segundos sargentos de infantaria Joaquim do Oliveira
o Adolfo Júlio Marmelo.

I

b) Declara-se que deve ser incluído nu lista dos sargentos a reintegrar no serviço da Guarda Nacional Republicana, inserta na Ordem do Exército n.? 4, 2." série,
do corrente ano. o primeiro sargento Manuel José Rodrigues, n." 1j77-E da 2.a companhia do batalhão de
caçadores n. o 1, ficando colocado à direita dos segundos
-sargentos de infantaria.
c) Declara-se quo todas as estações militares em que
.estejam ou devam estar empregados amanuenses enviem,

2.' Série
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a esta Repartição, nota do número de amannenses militares que nelas prestam serviço e informem se êsaa número pode ser reduzido ou carece de ser aumentado,
dev('ndo, neste último caso, ser devidamente justificado
O aumento que fÔI' proposto, juntando-se à referida nota
uma relação numérica e nominal dos amanuenses existentes e com indicação dos postos e unidades a que pertencerem.
As informações
devem dar entrada nesta Repartição
até oito dias depois de ser recebida a presente Ordem
do Exército, excepto quando digam respeito às das ilbas
adjaoentes , que as devem enviar pelo primeiro transporte
'que houver em seguida à recepção da mesma Ordem.
11.

o -lIinislério

da Guerra - La Dirf'CçlieGeràJ- ... a Btpartiçãe

a) Declara-so quo por decreto de 19 de Julho do corrente ano, publicado no Diário do Gorêmo n, o 169,
2. a série, do 26 do referido mês e ano, foram cond-corados com os graus da Ordem Militar de Avis que lhes
vão indicados os seguintes oficiais:
Oficial

Capitães: do serviço do estado maior Carlos de Azevedo Carvalho, de infantaria Domingos António Bastos
Carrapato Calado Branco, médico miliciano Vasco Sanches'.
Cavolelro

'l'enentes: de infantaria Carlos José Moreira, Manuel
Gomes de Araújo e Eurico Dagoberto Barroso Tieruo,
de artilharia Alcino Pio de Freitas da Silva, milieiaço
do quadro especial do administração militar Francisco
Pinto do Amaral.
b) Declara-se que, por portarias do Ministério da Marinha, insertas no Diário do Gooêrno das datas abaixo
indicadas, foram condecorados pelo Instituto de Socorres
a Náúfragos,
com a medalha de J;'ilantropia e Caridade,
os soguintes oficiais:
Medalha. de prata.

Capitão de infantaria Rodrigo Álvares Pereira -7 de
Outubro de 1927.
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Medalha de cobre

Capitão de cavalaria Adriano Garcês Pereira Caldas20 de Abril de 1928.
Tenentes: de infantaria João Mendes de Sousa Ramos e da aeronáutica José Manuel Mendonça-27
de Julho e 16 de Fevereiro do 1928.

c) Declara-se que por despacho do Ministério do Interior, de 4 de Fevereiro do corrente ano, publicado no
Diário do Gooêrno n.? 34, 2.a série, do 11 do citado mês
e ano, foi concedida a medalha de assidutdade criada
pelo decreto n.? 1j:520, de 21 do Outubro do 1926, ao
major reformado João de Almeida Matos.
d) Declara-se que fica sem efeito ti. concessão da medalha militar de prata da classe do comportamento exemplar) ao tenente do serviço de administração militar José
Antunes dos Santos Neves, em serviço no grupo independente de aviação de protecção o combate, publicada
na Ordem do Exército n.? 6, 2.a série, do corrente ano.
por se haver reconhecido não ter a ela direito.

e) Declara-se que é de prata, o não de cobre, a medalha de Filantropia e Caridade concedida pelo Instituto
de Socorros a N áufragos ao primeiro sargento n. o 4-~
da 2.a companhia de trem automóvel, Aleixo Joaquim
de S. Francisco Xavier da Silva, publicada na Ordem
do Exército n. o 8, 2. a série) do 30 de Junho último .

.f) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 doSetembro de 1917 :
Medalha de ouro
Regimento de infantaria. n.· 2

Tenente chefe de música João Francisco Nunes.
Regimento de infantaria

n.O5

Coronel José Cândido de Assis e Almeida Matos.
Regimento de infantaria n.O8

Sargento ajudante n." 315-E, António Barroso.
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Distrito de recrutamento e reserva n.· 1

'llenente do secretariado

militar Luis Dias Catarino.

Depósito geral de material de guerra

Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
Abel Sarmento da Costa Silveira.
Guarda fisoal
Batalhão n.· 3

Segundo cabo n.OS 1491381, João Baptista, da 2.:1 companhia.
.
Segundo sargento n.os 130/3:138, Antero Máximo Tôrres, da 3.a companhia.
Medalha de prata
2." Direcção Geral - 4.· Repartição

Capitão
Pimentel.

de cavalaria Álvaro

de Vasconcelos

Sousa

Regimento de infantaria n.O4

Tenente Nicolau da Costa Pavão.
Segundo sargento músico de 2.:1classe n." 34-E, Benjamim Rodrigues •
. Regimento de infantaria n.O6

. Segundo sargento
Raimundo Nunes.

músico de 3.a classe n.O' 41j67-E,

Regimento de infantaria n.· 14

Segundo sargento n.? 176-E, Valentim Pereira.
Regimento de infantaria n.· 19

Tenente miliciano Vitorino Pereira Tavares.
Batalhão de caçadores n.- 9

Tenente Francisco Fernandes

Pereira da Costa.

Batalhl0 de oiclistas n.- 1

Tenente miliciano Mário Pessoa da Costa.
Distrito de reorutamento e reserva n.O18

Segundo sargento músico de 3.a classe n,? 177, António Antero da Costa Vilas Boas, da 2.a companhia de
reformados.
Regimento de artilharia. ligeira n.O2

Segundo sargento n,o 52-E, Vicente Pereira.
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Regimento de artilharia
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de oosta n.O 2

Segundo sargento n.? 23, Francisco Joaquim Jóia ..
Regimento de oavalaria. n,> 4

Capitão
Sousa.

veterinário

Primeiro
Santos.

sargento

Alfredo

de Almeida Ferreira

e

Reg-imento de telegraflstas

n. ° 352-E, Francisco

Nobre

dos

Regimento de sapadores de ca.minhos de ferro

Segundo sargento n," 80-E, Júlio do Nascimento Gonçal ves Fernandes Marta.
Segundo sargento artífice seleíro-correelro n." 104-E,
José Bernardino Dias.
Segundo sargento músico de 2.11 classe n." 117-E, ~figuel Ferreira.
2." companhia de trem automóvel

Tenente de infantaria Arnaldo Vítor Marques.
Secretariado militar

Segundo sargento n.? 152, Jaime Alves da Cunha.
Depósito do material aeronáutioo

Sargento ajudante graduado
Fernandes da Conceição.

mecânico

n.? 31, Luís

Oficina.s gerais de fardamento e calçado

Capitão do serviço de administração militar Artur ~laria Ramos Tarana.
.

Hospital militar regional n.s 2

Capitão médico Vergílio Joaquim de Aguiar.
Serviços gráficos do exército

Segundo sargento n.? 215, José Francisco de Carvalho Terlim, da 2. a companhia do distrito de recrutamento e reserva n. ° 1.
Guarda naoional repUblicana
Batalhão n.· 1

Tenente miliciano José Raimundo Pereira, da 2.11 companhia.
Soldado n. os 166/11 :352, António Marreiro Neto, da.
2.a companhia.
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Primeiro cabo n.OS 85/11:292, Joaquim Coelho de Almeida, da 5. a companhia.
Soldados: n.O 177/11:572, Manuel António Lopes, e
n.O 191/11~619, António Gameiro, ambos da 5.a~compa.
nhia.
S

S

Batalhão n.s 2

Primeiros sargentos músicos de 1.a classe: n.OS 35/
5:834, Mario Garibaldi Cardoso e Duarte, e n." 121/6:295,
Carlos Lopes da Fonseca, ambos no estado menor do
batalhão.
Segundo sargento n. ° 2/6:594, António da Costa Coutinho, do estado menor do batalhão.
Soldados: n.OS 105/2:409, Evangelista Martins Canelo; n, os 106/5: 181, António Gonçalves Vila verde ;
n.OS 109J6:586, Félix Caçador Caeiro ; n.OS 113/6:075,
Manuel 'Alexandre; n, os 138/6:537, António Augusto;
n.OS 153/6:184, Joaquim Alexandre, e n.OS 205/6:005, José
Durem, todos da 1." companhia.
Primeiro cabo n.OS 17;6:582, António de Andrade, da.
2. a companhia.
Soldados: n.08 139/6:191, José dos Santos Júnior;
n.os 143/5:738, Félix Lopes; n.08 150/6:213, Manuel JOI1quim Nunes; n.O 184/6:232, António de Castro; n.? 1941
6:274, Manuel Rodrigues; n.OS 200/6:277, Bernardino
Simão Bastos, e n, ° 220/5:561, Vítor Lourenço, todos da
2." companhia.
Soldados: n.OS 96/6:332, José Francisco Inverno;
n.08 99/6:334, Manuel José Pereira da Clara; n. os 123/
6:358, João Carrilho Dinis; n.O 124/6:359, Domingos
da Cruz; n.O 126/6:361, Manuel Joaquim Mendonça;
n.O' 130/6:365, Joaquim Caetano; n.OS 134/6:368, Francisco Lourenço Camadas; n.OS 153/6:393, José Afonso;
n.08 156/6:396, Odorico Peres Coutinho Nini; n.OS 161/
(3:401, Jacinto da Cruz; n.? 162/6:402, Francisco da
Graça Marquês; n.? 164/6:404, Domingos Serra; n.? 166/
6:406, Vergílio Martins Torneiros; n, ° 168/6:407, Carlos Cesário; n.O 170/6:409, José da Silva; n.ps 174/
6:412, José Pereira Russo; n. os 178/6:416, José António; n.08181/6:419,
Augusto da Cruz; o.os 186/6:424,
Inácio Moedas; 11.°8194/6:432, Cândido da Silva Cordeiro; n.08 198/6:436, Francisco António Carronha;
n. os200/6:438, Eduardo da Silva, todos da 3. a companhia.
Primeiro cabo n.os 15/6:513, José do Nascimento da
à. a companhia.
Segundos cabos: n. os 26/6:313, David Madeira MaI

S

I

S
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toso e corneteiro n.OS 34/2:301, António Alves, nmbos'
da 3.a companhia.
Soldados: n.O 51/925, Francisco Rodrigues; n.O' 63/
4:568, Manuel Madeira; n.08 64/6:183, José Domingos
Gomes [Bartolomeu, e n. 81/6:319, João Paixão, todos
da 3. a companhia.
Soldados: n. 68/3:260, João José; n. 103/5:946,
Joaquim Fangueiro; n.O' 107/6:023, Luis António Dias;
n.08 117/6:207 , Valentim Augusto; n. os 121/3:215, João
Antunes dos Reis; n.OS 153/6:562, Domingos Moreira;
n.o8155/3:602, Manuel Martinho de Figueiredo; n.OS 168/
6:578, .José Francisco João; n.os 180/6:539, Domingos
da Costa; n.OS 183/6:265, Carlos Alemão; n.OI 182/6:540,
Francisco António Fernandes, todos da 4.& companhia.
Primeiros cabos: n.O 10/2:492, João Moreira ; n. 14/
4:056, João Gravato, e n. 15/6:292, Inácio da Silva
Monteiro, todos da 5. a companhia.
Segundos cabos: n.08 23/6811 Manuel Marques; n,0829/
4:702, Domingos Pereira de Amorim; n.OI 31/2:236,
José Fernandes Pereira, e n.OS 32;6:470, Celestino Meirinho, todos da 5. a companhia.
Primeiro cabo n. o. 204/3:440, Fortunato Cabral, da
5. &companhia.
Soldados: n. 52/978, José Correia Monteiro; n.O' 53/
6:554, César Augusto Pombares;
n. 58/1:180, José
Francisco; n. 63/6:449, Joaquim Manuel de Freitas;
n.OS 67/5:568, António Castanho; n.O' 99/6:236, José Barata Genro; n. o. 103/6:237, José Joaquim Gomes Ferraz; n. 104/6:238, Joaquim Furtado; n.O' 108/1:271,
José Rodrigues Lucas; n.OI 109/6:201, José Joaquim de
Melo; n.OI 110/6:239, Eugénio dos Santos; n.01129/6:245,
Domingos Manuel Gonçalves j n. os 132/6:246, António
Maria Rodrigues Pereira; n. 134/6:247, Domingos Manuel; n. 139/5:547, José do Vale; n.08 142/6:248, Clemente Augusto Gonçalves; n. os 144/6:249, Manuel da
Costa Fontes; n.ol 154/6:502, Luís Ferreira; n,os 160/
6:272, Francisco António; n.o·163/6:273, Joaquim Têsoj
n. 181/3:212, Alfredo Matias j n. 186/4:825, David
Rodrigues de Carvalho, e n.ol 198/6:522, Francisco Robalo, todos da 5. a companhia.
I

OS

OS

O

'

S

OS

OS

OS

OS

OS

OS

OS

OS

OS

OS

Regimento de cavalaria

Soldado n." 33/35, João Proença, do 1.0 esquadrão.
Primeiro cabo ferrador n.OS 45/1:524, JoIo Salvado,
do 2.° esquadrão.
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Primeiro cabo chal~O-eur n.? 144/1:617, João Esteves
da Eira, do 4.° esquadrão.
8E1gundos cabos chauffeurs : n, os 142/1 :6~l3, Miguel
Nunes, e n.OS 143/1:624, José Diogo, todos do 4.° esquadrão.
Soldados: n.OS 104/817, Joaquim Lourenço Bicho, o
n.os 110/1:720, António dos Santos, ambos do 4.° esquadrão.
Guarda fiscal
Batalhão

n.s :-:;

Segundo cabo
34/[}59, António, da 1.:1. companhiaSegundo sargento n.os J08/2:20[), António Monteiro,
oa ,2.a companhia.
Spgundo cabo n.os 37Jjó83, José Gomes, da 2.:\ companhia.
Soldados: n.ol 199;2:175, Serafim dos Anjos Morais,
o n.03 2ü7/2:559, Manuel dos Santos, ambos lia. 2." companhia.
Segundo cabo n.OS 279/919, Artur Gomes de Almeida,
da 4.11 companhia.
n.ol

Medalha de cobre
Regimento de infantaria n.O6

Segundo sargento cadete n." 48-E, António Nogueira
Guimarães.
Regimento de infantaria n.O8

Primeiro cabo músico n.? 113-E, José Moreira. Salsa.
Batalhão de cacadcres n.· 5

Segundo sargento n." 52-E, António Adolfo Amadeu.
Regimento de artilharia ligeira n.· ~

Sogundos sargentos:
n.? 13-E, Jerónirno Vicente da
Silva; n.? 2-i-l'~, Elísio António dos Heis Barreto, o
n." 5-i-E, José Martins.
Primeiro cabo servente n.? 28-E, Juvonal de Pina Quirino de Almeida.
Regimento de artilharia de oosta n.· 2

Segundo sargento n.? 3G-E, },!a.nuelAugusto Ferreira,
Gru-pomixto independente de artill).aria montada n.· 24

Primeiro cabo ferrador n." 51-E, Hermínio da Costa.
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1.' oompanhia de administração militar

Segundo

sargento,

.

~7-E,

Álvaro da Silva Ferreira •

Esoola Prátioa de Oavalaria

Soldado D.O42-E, João Céssio.
Guarda naoional republioana
Batalhão

11..0

J

Segundo sargento ajudante de farmácia D.O 6/11:516,
José António Correia Mourinho, do estado menor,
Soldados: D.OI97/9:966, João Rosudo Barrote; n.oI195/
,10:094. Domingos dos Santos Marmeleiro; D.Os~71/10:37 8,
Amadeu José Ferreira, e D.O 272/10:093, José António
Passarinho, todos da 1.' companhia.
Soldados: D.os 21/11:630, Francisco José Cobra;
n.OI 71/9:872, Joaquim Raimundo Sardo; n.O 92/10:629,
João Pinheiro, e n.O' 143/10:175, João Celorico, todos
da 2. li companhia.
.
Soldados: n.OI 34/10:777, Eduardo Lopes; n.OI 128/
10:297, José Domingos Cordeiro; n.O' 144/10:596, Armando Pereira; D.Oi 172,9:643, Manuel Antunes Azeiteiro, e n. os 187/10:205, Abílio Pedro Coelho, todos da
3.' companhia.
.
Soldados: n.OI 129/10:291, Manuel Antonio Caldeira;
n.O' 193/10:282, Ezequiel António Morganho, e n.OI 220/
.10:892, Abel Correia Louro. todos da 4. a companhia.
Segundo cabo D.OS123/10:750, António da Cruz Patacão, da 5.' companhia.
Soldados: n.O' 40/11:550, Albino António da Silva;
n.ol 68/9:1í61, Manuel Luis; n.O' 73/9:899, Manuel Francisco Lagartinho j n.OI 176/10:141, José António, e
D.OS 208/10:933, Inácio José, todos da 5.' companhia.
S

I

S

Regimento de cavalaria
Soldado n.O 76/953, Joaquim António Galego, do 4.°
"esquadrão.
I

Guarda fiscal
Batalhão n.· ::5

Soldado
I

n.Di 184/2:626,

João António

Madorra,

da

1.' companhia.
12/-lioistério

da &uerra-3.a DirecçãoGeral

Declara-se que deve ser considerada desde 24 de
.Abril do corrente ano e para os efeitos do artigo 19.0
..do decreto de 25 de Maio de 1911, modificado pela lei

2.· Série
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n," 798, do 31 do Agosto de 1017, a colocação do capitão de artilharia, com o curso do estado maior, .Ioviano
Lopes ucsta Direcção Geral, ficando assim rectificada a
última parte da declaração
i) do n.? 8.° da Ordem do
Exército n. ° 10, 2. n série, do corrente ano.
5.· Repart.íção

a) Declara-se

que o major do corpo do estado maior
Alvaro 'reles Ferreira de Passos deixou desde 29 de
. Junho último de f'xercer o cargo de instrutor permanénte
da Escola Central de Oficiais por assim o haver declarado nos termos do decreto n. o 15:538, do 1 do
mesmo mês.
b) Declara-se que o número de sargentos a admitir à
matrícula na Escola Central de Sargentos no próximo
ano lectivo do 1928-192!J
um só do cada uma das
armas de cavalaria, engenharia e aeronáutica. Das outras
armas e serviços não é admitido nenhum sargento.
ó

c) Declara-se que, em conformidade com o disposto
artigo 24.0 do rf'gulamento para o provimento dos
lugares do magistério da Escola Militar, aprovado por
decreto n.? 13:764, de 13 de Junho de 1927. Ordem do
.Exéreito n.? 7, 1.11 série, do mesmo ano, se faz público
que, a requerimento de um dos candidatos, fica aberto
concurso por provas públicas para o provimento do lugar
-vago de professor adjunto do grupo constituído pelas
23. a e 28. a cadeíraa, entre os candidatos ao provimento
desta vaga, já admitidos, findando, o prazo dêste concurso no dia 4 de Novembro de 19:!8.
Os candidatos deverão a presentar na secretaria da
Escola, até às quinze horas do citado dia 4 de Novembro
do 1928, os sens requerimentos.
Nos termos do artigo 26.0 e seus parágrafos as provas
do concurso con~istirilo no seguinte:
I
Execução de duas provas práticas e duas lições orais sóbre assuntos da 23.3 cadeira- Matf1riais e processos gerais de construção. Construções civis e industriais. Arqui.tertura-- e da 28.a cadeira-Estradas
e caminhos do ferro.
Para a execução das provas práticas os candidatos
tirarão à sorte na própria ocasião, os pontos relativos à
raatéría de cada uma das cadeiras, acima mencionadas,
-devendo acto contínuo elaborar um relatório acêrca
dêsses trabalhos, o qual lerão em seguida perante o júri.

. DO
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As provas orais constarão de duas Iições de urna hora.
cada uma, oxpostae pelo candidato, versando sõbro pontos tirados à sorte, com antecedência de quarenta o oito
horas, sôbro 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 estas provas nos mesmos dias:
Os pontos para as lições orais estarão patentes na
secretaria da Escola aos candidatos admitidos nos vinte
dias anteriores ao que fôr designado para a primeira
prova.
Declara-se, DOS termos do artigo 18.0 do regulamento do Arquivo Histórico Militar, que, pelos oficiais e
cidadão abaixo indicados, foram oferecidos à Biblioteca
do mesmo Arquivo os seguintes impressos:
d)

Comandante

da guarda.nacional republicana:
A educação do soldado, pelo tonente João de Sousa
Vairinho-2
folhetos.
'•
~apitão de infantaria Augusto da Silva Soto Maior:
Colecção sistemática das Ordens do Exército, por Vital Prudêncio A lves Pereira - 4 volumes.
Instrução para o exercício dos reqimentos de infantaria por ordem do fl.1lLO e Etc?" Senhor Guilherme CarrBeresford .........
1810.

João Feijão Teixeira:
Os climas (' as produções das te/Tas
Lunda, por Sisenando Marques-Lisboa,

de J.llalange à

1889-1

lume.
Manual

vo'

do colono, por Alfredo Leão Pimentol-POrto,

1906-1 volume.
L~gislaçâo

militar

de' execução

permanente

no mio de

1863, por João José de .1\1c<utara
Lisbca, 18G4--L.
1 volume.
'
Leqislação penal. militar, por Pereira Franco - Lisboa, 1898-2 volumes.
Ordens do Exército de 1888 (parto não oficia! ........
1 volume.
,lli8t6ria da arma de fogo portátil, por Luís llIardol_..
Lisboa, 1887,
c=
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,Curso da classe dos sargentos-3
volumes.
,.1J.fanual de Justiça ..llilitar, p011Seromenho - Lisboa,

, 1904-1 volume.
Regulamento

geral

do serviço do corpo do exército

de

1897 -1 volume.
"Providências
publicadas 'pelo comissario réqio da prov~ncia de 1I.I01:;ambique, .António Enes-L:1lboa,
1896-

1. volume.
, Regulamento para o recrutamento das jõrça« ind~qena
da-prtniincia de Moçambique-e- Lourenço Marques, 1904~

1volume.
• Código de Jueuça Militar de 1"75-1 volume.
-Reoista Milito» de 18"0-1 volume.
Depósito de publioações

, Declara-se que se acham à venda neste depósito as
seguintes publicações :
Rl'gulamento táctico da iujantaria (provisório), 66.
'Estatfsttca
criminal e disciplinar do exército relatiV(L
aI> ano de 1921, lt5~5.
Estatística
criminal e disciplinar do exército relc.tiva
ao ano de 1925, 1,$25.
Colecção dos Acó,'dãos do Supremo Tribunal :Militar no
ano de lfJ17, 19M5.
, Colecção dos Ac6rdãos do S upremo Tribunal Militar
120 ano de 1918, lIl!.
Coleeçao dos A~6rdt!os do Supremo Tribunal Militar
'lia ano de 1919, 51$65.

13.0-lIinislério

da Guerra-Conselho de Recanol

Êditos de oento e oitenta dias

Pêlo' Conselho de Recursos correm éditos de cento e
oitenta dias, a contar da data da presente Ordem, citando (IS capitães de artilharia abaixo designados, pura,
na qualidade de recorridos que são, apresentarem, querendo, contestação em três processos que DO mesmo
pendem e em que os capitães da mesma arma Francisco Freire do M:J.tOB, Ernesto Florêncio Cunha e José
Vítor Nobro da Costa Sequeira recorrem da colocação
q~e lhes é atribulda na escala dos capitães da. mesma
arma.
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Os recorridos, bem como seus ropresentantes logais,
têm vista do processo nn secretaria. do mesmo Conselho
dentro do referido prazo.
. Recorridos:
Capitães ela mesma arma : António da Costa Malheiro,
Francisco de Paula Macedo Portugal e Castro, Joaquim
de Figueiredo Figueiral, Júlio Maria da Silva Nascimento, António Caldeira Pinto Rebocho, Adolfo do
Amaral Abranches Pinto, Fernando Júlio Borges, Gustavo Adolfo de Melo Leite da Gama Lôbo, João Vasco
de Meneses, Alberto Reinaldo da Costa Figueira, Eduardo
Augusto Bastos Nogueira, Ramiro Antunes Farinha Pereira, Alexandre dos Santos Mayer, João da Costa 'I'eíxeir~ Pinto, Vicente Roberto Garcia de Carvalho. Nuno
Álvaro Brandão Antunes, José Maria Iiebêlo Valente de
Carvalho, Oarlos Manuel Marcellin Pereira, Francisco
António da Silva Azevedo Alpoim, António Fernando
Gomes Pereira. Vertssimo José da Silva e Costa, Joaquim EstrAla Teriaga, Armando José de Matos. Alberto
de Almeida Marques Osório, Cândido Augusto Ptlreira,}
Ricardo Vaz Mouteiro. José Vitorino Branco, Álvaro
Bivar Moreira de Brito, Segismundo Álval'es Pereira e,.
Lima, Inácio José Rodrigues da Costa, Joaquim de Oliveira Leite, Fausto Henriques Correia, Manuel Gustavo
de Abreu e Sousa, Alexandre Augusto de Faria e Sousa
de Vasconcelos e Sá, J 011.0 José Guerreiro Pacheco, Armando do Patrocínio Guedes, João Taborda Alves Pereira, Luís António Vicente, Joviano Lopes, Luis de
Sousa e Alcino Miguel Pereira Rodrigues.

Obituário
1928
Junho
13 Julho
"
»

»
»
»

"

Tenente, na situação de reserva, Manuel de Azevedo.
5-CajJitão
picador Claud iuo Augusto Van Gl'ichen.·
12 - Capi tão, reformado, Francisco Cândido da Costa.
12 - Capitão, reformado, Eduardo Alberto Leão Marrecas Fer n-ira,
12- Alferes de infantaria
Julião Sarmento de Vaso
concelos c Castro.
14 - Major, reforuiado, Manuel de Oliveira da Fonseca.
18 - Coronel, 11a situação de reserva, Francisco Gon-'
ç.rlves.
18 - Tencnte de infantaria
Joaquim Pedro Pinto Fer-'
reira,
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19 - Coronel, reformado, Boaventura de Noronha.
20 _ Major de infantaria Arnaldo Júlio de Brito.
22 -- Major de infantaria Alberto Brito Borges da
Costa.
22 - Tenente de infantaria Agostinho da Conceição.
Ramalho.

Júlio Ernesto de M01'ais Sm'mento.
Está. conforme.

o Ajudante General,

t

•

,

MINISTERIO DA Gl:JERRA,
31 DE AGQSTO DE 1928

DO EXÉRCITO

ORDEM

(2.a Série)

Publica-se ao exército o seguinte:

1. o - Por decretos de i i do corrente mês:
l'Iinislário da Goerra- Rrpartição do Gauinete

Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 14 de
Julho de 1927, inserto na Ordem do Exército n." 10,
2.3 série, do mesmo ano, que separou do serviço do
exército o tenente de infantaria Samuel Respeita.
linislério da Guerra-

La Direcçãe Geral- 2." Reparliçát

Aumentado ao serviço do exército o tenente miliciano
-de infantaria do quadro especial, séparado do serviço,
Ernesto Horácio Ribeiro de Almeida, que, encontrando-se na situação de desertor, foi capturado em 21 de
Julho último.
Regimento de infantaria

D.O

13

. Capitão médico, adido, Américo Durão, sem encargo
para a Fazenda Nacional, ·que>do regresso do Ministério
do Interior, se apresentou em 6 do corrente mês para
preenchi.nento de vacatura no respectivo quadro, por
ter deixado de prestar serviço na guarda nacional republicana.
Adidos

Capitães, do regimento de infantaria n.? 21, António
Maria de Magalhães e de artilharia, no quadro da arma,
Estêvão Rodrigues Neto de Almeida, o primeiro por ter
J
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sido requisitado
para desempenhar
uma comissão do serviço depondeute
do Ministério das Colónias, nos termos
do artigo 5.0 do decreto n. o 1:3:309, do 23 de Março
de 19:37, e o seguudo, nos termos do § 2.0 do urtigo 4.0
do decreto 11.0 12:lô:3, do 21 de Agosto de 1926, por ter
sido nomeado njudauto de campo do director intoriuo da
arma do aerouáutica ; Q os tenentes, no quadro da arma,
do infantaria
Jos6 da Silva Lopes o Carlos de Azevedo
Coutinho Braga e, de artilharia, Alexandre António Moura
do Azevedo,
o primeiro
o o segundo por lhos ter sido
concedida licença ilimitada o o terceiro por ter sido requisitado
para desempenhar
urna comissão de serviço
dependente do Ministério das Colónias, nos termos do
artigo 31.0 do decreto
n.? 13::300, de 23 do l\1arço
de 1927.
Inactividade
Major do regimento
de infantaria n." 17, Aurélio 'de
Azevedo
Cruz, por lho ter sido imposta a pena de
quatro meses desta situação.
Reserva.

Coronel Carlos Eemando Brou e tenente-coronel,
graduado,
António Júlio G uimurães
Lobato,
um bos do
infantaria,
adidos o em serviço lIO Ministério das Coló-nias, por terem atingido o limito de idude, nós t0I'1110S
do n." 2.0 do § 2.0 do nrtigo (j0.0 do decreto n," 12:017,'
de 2 do Agosto do 1\:)26, e o tenente de infantaria, adido
ao quadro, do regimento de infantaria
n.? 10 Amadeu
da Conceiçãó Roxo, por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta hospitalar
sessão de 31 de Mar<:o de 1927.

de inspecção

em sua

Reforma
Ooronel médico. na situação de reserva, Joaquim pinto.
Valente,
por ter atingido o limite tio idade, nos termos
do n, o 3.0 do § 2.0 do artigo 60.0 do decreto li. o 12:017,
de 2 do Agosto de 192().
)

2.0

-

Por decretos de 18 do corrente mês:
Ministério' da Guerra - t.'" Direcção Geral - 2. a Repartição

Aumentado
ao efectivo do exército o tenente do qua-'
dro auxiliar dos serviços de engenharia, adido ao quadro,
Boaventura
Marques Leitão,
que em 21 de Julho do
corrente ano so_ apresentou voluntàriamente
do. deserção

'il.'Série
Adidos

Capitãet>.: do serviço do administração
militar, da Insp~cç'ào superior da administração
do exército, Luís Üânllido Ptl~SOS Pereira do Castro (' médico .milicia no cio regunonto de ctLv~llai·ia ri." 0, José Joaquim Madiado Gl!ic:
niarães Júnior, o primeiro por ter sido requisitado pllr~
descmpeuhnr
uma comissão do serviço dependente
do
~riníRtério das Finauças,
na guarda fiscal, o o segundo,
1,)Or lho ter sido concedida licl'nça ilimitada, o o tenente,
miliciano do sorvico de ndministração
militar, do quadro'
especial, do batalhão
l1](~tralhadoras n.? 1 lI(lnJ·jquQ,
Carlos de Moura, por ter siilo requisitado
para dosempouhar uma comissão de serviço dependente do Ministério da. Agricultura.

ao

Disponibilidade

Capitães
do serviço
de administração
militar,
em
inactividade,
Flávio Nunes de Sampaio e adido Raúl.
Vito da Mota Cerveira, o primeiro por ter terminado em
15 do corrente mês a pena que lhe foi im posta e o
segundo que de !'l'grosso do Ministério das Colónias se
apresentou
em 11 do corrente mês.
Reserva

Tenente do quadro auxiliar dos serviços: de artilharia,"
adido ao quadro; Manuel Simões Birrento, por ter sido
julgado
incapaz do serviço activo pela junta hospitalar
d,e inspecção.
Reforma

Coronel de infantaria, nu situação de reserva
Augusto
António
Macedo Pinto,
por ter atingido o limite
idade, nos termos do D,O 3.° do§ 2.° do artigo GO.o do"
decreto n," 12:017, de 2 de Agosto de 192G.

de

,

lIinislirio da Guerra -:- 3.

a

,

Direcção Geral- 8.a RepiTti~áo

Abatido no efectivo do exército o coronel do corpo do"
estado maior José Esteves
da Conceição Mascarenhas,
•
por ter completado
em 2· do corrente mês o tempo dê .
ausência necessário para constituir deserção.
J' )

,
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==~==~======================================3. o - Por decroto de 21 do corrente mês:
lioislério da GUtrrll-l.&

DlftCção Geral- ~.• Rtparllçio

Usando
da faculdade
que me confere o D.O 3.° do
urtigo 2.° do decreto n." 1~:740, do ~G do Novembro
do 192G, por fõrça do disposto 110 artigo 1.0 do decreto n, o 15:331, do 9 de Abril de 19;!t!:
Hei por bem decretar, sob preposta do Ministro da
Guerra e do harmonia com a decisão tomada pelo Conselho de Ministros uos termos do disposto no artigo 8.°
do decreto n, ° 15:790, do 27 de Julho do corrente ano,
O

seguiute :
Que sejam

demitidus:

Coronel do corpo do estado maior José Esteves da
Couccição Mascarenhai',
TIOS termos
do artigo 9.° do decreto n.? 15:790, do 2i de J ullio do corrente ano, por
se achar incurso no artigo 1.0, n.? 4.°, do mesmo decreto,
por ter tomado pUI'W uu proparução
o orgauiznção
do
movimento
revolucionário
de 20 do Julho último, chefiando o movimento cm L'sbou o assinundo nesta qualidade o manifesto
ou prociauiação
distribuída
pelos revoltosos.
Coronel do artilharia,
na situação de reserva, Carlos
Houriquo da Silva .Maia Pinto, por se achar incurso no
artigo 1.0, n.? 4.°, do mesmo decreto, por ter tomado
parte
no movimento
1'('\,01 ucionário
de 20 do Julho
último, encarregando
so da sua orgunizução
no Porto o
norte do País o eluborurido,
na q ualidude do chefe do
comité revolucionário,
que na noite do ~O para 21 do
referido mõs de Julho se achava roüuido lia rua <lu ~ral
mcrcudas,
0.° 90, daquela cidade, oudo foi proso, vári- s
docnmentos
com instruções para a eclosão do movi monto.
Tenouto-coronel
piloto
aviador
Norbcrto
Ferreira
Guimarães, nos termos do artigo 9.° do decreto n." 15:790
anteriormente
citado, por se achar iucurso 110 artigo 2.°
do mesmo decreto, por ter tomado parto 01l. preparução
o organizac;ão
do movimento
rovolucionário
de 20 do
Julho último.
Major pilOto aviador,
do grupo independento
do aviac;lto de bombardeamento,
JORó Manuol 8arU1onto do Beires, nos termos do urti~o 9.° do referido dl'cl'cto, por
se achar incnl'!lo no artigo 1.0, 0.° 4.°, pela declara<:ilo
espontâneamente
feita em Alverca perante os oficiais da.
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sua unidade reünidos, dizendo se revoltado, e ter assinado
como chefe o mauifesto ou proclamação
distribuída pelos
revoltosos.
'fendo cm at-rição os importantes
serviços prestados
ao Pais por êste oficial, ser-lhe há aplicado o disposto
no § único do artigo 1.0, quando se apresente ou seja

captu rado.
U" pitão do regimento

de infantaria n. ° 11 Francisco
Salgueiro
da Silva, por se achar incurso no artigo 1.0,
n.UI 1.0, 2.° e 4.", do citado decreto, por no dia ~O de
Julho,
pelas 2~ horas e 30 minutos. ter sublevado uma
parte do seu regimento e, pegundo em armas contra o
Governo da Nação. marchou de ~ptúbal para o Barreiro
pela via férrea, fazendo se transportar
num combóio
quel para isso, fi-z desviar do sou destino.
Capitão do batalhão do caeadores n.? 7 Armando
Augusto Constantino
<Ia. Costa Fernandes, por se achar incurso no artigo 1.0, n.:" 1.0, 2.°, 3.° e 4.°, do mesmo decrvto, porquo, sendo oficial de dia à sua unidade no dia.
20 de Julho, sublevou a mesma, mandando ti pegar em
armas contra o G 0\ êrno da. Nação. apoderou se do seu
comando, dando ordens em conseqüência
das quais foram presos oficiais, estando um dêstes de serviço, impedidas as comunicaeões
telefónicas
e telegráficas
cio Iunciouar, só desistindo
dos seus propósitos
quando dominado pela. forcn.
Cupitão do batalhão dE' caçadores 0,° 7 João Augusto
Gonçalves, por SI' achar incurso !lO artigo 1.0, !l.o. 1.0,
2,°, :3.0 (14.°. por no dia 20 de .lulho se ter snblovndo
no seu quartel,
tomado o comando de fõrças armadas
contra o (iO\'prno tia ~aç1'lo, impedido o funcionamento
das Iiguções telefónicas f' tole~r:\ficas,
I' ter atacado
fõrças fit"is ao Govêrno, pt·la~ quais foi feito prisioneiro.
Capitão do batalhão de caçadores n." 7 Abel Baptiste
da Silva, por . e ..ichar incur o no artigo 1.0, H.OS 1.0 e
2.°, por no dia ~O do Julho tor pegado cm armas contra o Governo <ln ~:H:ão suhlc\'ando
fõrças militares quo
comandou,
p('r .istiudo nessa atitude atô ser dominado
pt>la fôrçu.
'
('npitlto do hatalhão
de cac:adorC's 11.° 7 António de
AZ"\"o(lo Rettoncourt.
por (' achar incurRo no al'tigo 1.0,
n.O' 1.0 o 3.°, por no dia 211 d(· .Julho tl'r pegado ('tU arma. contra o <Jo\'flrno da ~HÇi'l.Otsuhlovando
f01'çn~ militar ~ que cOlllllndon, persistindo
no sa atitndo ató ~el'
dominado pela fOrça,

lBS
- Capitão

ORDE1\! DO EXÉRCITO
do batalhão

N,o 12

2,· Série

de metralhadoras

n." 1 Bcrnnrpor se fichar incurso no artigo 1.0, n." 1.0, por no dia :!O de Julho no
seu quartel, manifestando-se
em oposição c m os oficiais
fiéis ao Govêrno,
tentar
sair com a companhia
que
comandava
do aquartolauiento.
o quo não consr p:uill por
ser violentamente
disso im pedido por outros oficiais,
Capitão do infantaria Herculano Augusto Pereira Rumalho, nos termos do artigo 9.° do rnencionado
decreto
n. o ló:7~10, por se achar incurso no seu artigo 2,°, por
ter tomado parto na ],1r('para<:ão o organização
do movimento revolucionário
de :!O do Julho último, assistindo
às reüuiõcs que, para êsse fim, o coronel do q uad ro do
l'os('r\'11 Carlos Henrique
(Ia Silva Maia Pinto rouliz ou
em vários pontos da ('id<1.ll0 do Põrto, e cumprindo as
instruções
que lho eram dadas por êste oficial pam a
organizução
do mesmo movimento.
Capitão do batalht o de cnçudoros 11.° 10 João Soar.
Brandão,
por se achar incurso no artigo 1.0, n.:" 1.0, :!.o
e 4.°, do referido decreto, por uu noite do :!O para 2t de
~ulho último ter sublevndo a sua unidade, npodoruudo-se
do S('lI comando 'O, pogundo orn urmus contra o Governo
da N ação, marchar
dt Pinhel para a osta<:ito do Vila
'Franca das ~ aves, onde tomou o com bóio €] 11('. por Rua
-ord-rn, foi organizado
por fõrças rovoltosns na cidade

dine de Matos Tudela do Vascoucelos,

da Guarda,

fazendo-se

transportar

pam Mangualde,

8Ó

desistindo
dos seus propósitos
na Freixiosu
depois de
dominado pela fõrça.
.
CapitfiO do batalhão
de caçadores
n,O 10
Fprn:mdo
Ináéio Oomes, por 80 :tchar incurso no 'lrtLgO 1.0, n.'" 1.0
e 2.°, por na noito de 20 para ~l do Julho ter p(lIl'ado
m armas contra o GO\'~I'no da Nação
suhh·\'uclo a na
unidad,', mar('hando soh o comando do capitão do m('smo
blltulhiio, ,João Soaros Brandão,
igualm('nto
sublevado,
de Pinhel para Vila Fl'anca das Na\'t's, ondo tOIlJOU um
cOl11hóio organizmlo' pplos rO~'olto!los na Guarda,
(' no
qual so fI'?' transportnr
para l\fangllaldl~,
ó d('si. findo
,dos seus propósito
nu Froixio u d<'(lols de dominado
pela fÔI'c:a.
Capitã.o do s('rvi~o do administrac:fio
militar .José dn.
Câmllra Sampaio, em tWf\'i~o no uatnlhão d C'lIc:adoros
D,O 10, por se achar incllr. o no nrti •.,o 1.0, n.'" 1.0 n ~.o,
por na noito de 20 pnrn 21 dll .1ulho ter pflgado em arma~ contra o Oovêrno da Nn~1to
sublfl\'udo a nn uni·
dade, marchando
sob o comando do capitão do mesmo
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batulhão, João Soares Brandão,
igualmente
sublevado,
de Pinhel para Vila, Franca das Naves, onde tomou um
comboio organizado
pelos revoltosos
na Guarda,
€i no
q unl se fez transportar
para Mnngualrlo,
só desistindo
dos seus propósitos
na Freixiosa
depois de do-ninado
pela fôrça.
Capitão do quadro
uxiliar dos serviços
do artilharia
JOSl' de Carvalho Cebola, om serviço no batalhão de cucarloros u. ° 10. por se achar incurso no artigo 1.0, n. os 1.°
e 2,°, por na noite de 20 para :31 do .Julho ter pegado
em armas contra o Govõrno da Nação o sublevado a
sua unidade,
marchando
sob o comando do capitão do
mesmo batalhão, João Soares Brandão, igualmente sublevado, (lo Piuh I para Vila Franca da' Naves, ond« tomou
um comboio orgánizado pelos revoltosos 11[1, Guarda, o no
qual se foz trausportur
para :\Iangllalde,
só dosistiudo
dos R IlS propósitos
na Froixiosa
depois do dominado
pela fõrca,
Capitão do regimento
elo infantaria
n.? 12 .Ioão Dornardo Possoa, por se' achar incurso no artigo 1.0, 0.° 1.0,
por no dia 21 de Julho. pelas duas 1101':ls C quarenta o
cinco minutos, ter lwgndo l'IU armas contra o Govõrno
da •• nção, dirigindo-se
~L estação
do caminho de) ferro da
G uarda, onde, reunido aos revoltosos elo batalhão do ca~adoros 11.° 10, que ali se cncontravnm
sob o comando
do tenente António ~racLdo • lurtins Lima, organizou um
combóio, no qual 80 fl'7- transportar
para Vila Franca
das '"~avos o lai para Mangualde com fôrças revoltosas
do TIl\' 'mo batalhão, peraistindo nessa atitude ató ser dominado pela fõr<:a.
Capitilo c!(' PllgI·nl1l1ria Júlio Carlos Faria Lapa, da
2.3 ('()mpalllJit~ de trem :lutoIUÓYeJ, por sn achatO incurso
DO al'ti~o 1.", D.oS 1.0, 2.'\ :J." o 4.°, por na noite till 20
para 2J J .Julho t"l' ]>rgauo f'm armas contra o Govf'rno da Nur;ao, airi~indo SI' ao 3.° grupo <1(\ cOJllpnhhias
do ]"rgilll IItO d sapadnrt's
de (':llllillhO::I dll forro 110 gntl'OIlCUlllonto, olldt mandou
'1l'lllar as praf:lll-l d('~t11 unidade flob o prr.>te. to (lo ,quo h:win sido PTol'l:.una<la a Monarquia (·m Li boa, npodel"alldo-~e do eomHnoo desta
unid:lcl(', t('l](lo pr! \"iaull'nte ntrnldo :lO Pal'ql1(~ AutolllÓ\'('1 M iJitnr doi. ofici<tis (1:lqlll'!a ullida(]p, ou do os pr('ndp.u ItlviJiado }'or outros o!lciais (O civis armndo!-1, só <losistindo dOH R US PI'()jlú. itoH quaulio c!olllin:H o !,<,Ja fôrça.
Capitão miJi('iano
do ftuu(lro (). pO('i:11 dI! l'ugmhuria
VergUio <la C()ncei~no Co~ta, no" term ' llo artigo 9. C)
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do mencionado decreto n.? 15:790, por se achar incurso
no artigo 1.0, n.OS 1.0, :3.0, 3.° e 4.°, do mesmo decreto,
por na noite de 20 para 21 de Jnlho ter pegado em armas contra o Governo da Naç110, dirigindo-se
ao 3.°
grupo de companhias
do regimento do sapadores
de caminhos do forro no Entroncamento,
onde mandou armar
as prac_:as desta unidade sob o pretexto de que havia
sido proclamada a Monarquia
om Lisboa, apoderando
se
do comando desta unidade, tendo previamente atraído
ao Parq ue Automóvel
l\1ilitar dois oficiais duq nela unidade, onde os prendou auxiliado por outros oficiais e civis armados,
só desistindo
dos seus propósitos
quando
dominado pela fõrça.
Capitão de engenharia
Carlos Venceslau Frnzão Sardinha, do regimento do sapudores mineiros, por se achar
incurso no artigo 1.0, n.? 1.0, por ter pegado em armas
contra o Govêrno da Nação. marchando
de Tancos pum
o Eutroucamento
na noite de 20 para 21 de Julho último, sob o pretexto
de exercícios
nocturnos,
com 150
prac:as do dostacamcuto
do regimento
de sapadores mineiros, indo j untar-se
com esta fôrça aos rovoltosos do
Entroucamonto
e fazendo causa comum com õlcs até ser
dominado pela força.
'I'onente do batalhão de caçadores n.? 4 Joaquim Felizardo Tnborda Veloz Caroço, por so achar incurso no
artigo
1.0, n.OS 1.0 o 5.°, por no dia 20 de Julho, dirigindo um grupo do civis armados, tentar entrar no quartel da 4. a companhia
do batalhão n. ° 1 da guarda nacional republicana
com o fim do fi sublevnr, tendo sido
repelido pelo fogo.
Teuonte do batalhão
do caçadores n.? 7 Carlos Marques Neves, por se achar incurso no artigo 1.°,11.°5 1.0,
2.° (' 3.°, por no dia 20 do Julho, pelas dezanove horas
c trinta e cinco minutos, se ter sublevado o armado, impedindo a entrada no quartel ao sou comnndante
o a outros oficiais, que, conhocodnros
dos factos anormais
qu
ali 8(1 passavam,
lá protendinm entrar.
'I'eneute
do batalhão
do caçadores
n." 7 José Francisco da Silva, por se achar incurso no artigo 1.0, Il.oS 1.0
o 2.°, por no dia 20 do Julho ter pegado cm armas contra o Govêrno
da Nação, sublevando
fõrças militare ,
quo comandou,
porsistindo
nessa atitude ató er dominado pela fórca.
TI nonte do batalhão do cncadoros n." 7 António Se·
hastillo Spinola Barreto,
pOl' se achar
incurso no ar-
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tigo 1.0, n.os 1.0 O 2.°, por no dia 20 de Julho ter pegado em armas contra o Govêrno da Nação, sublevando
fôrças militares. quo comandou, persistindo nessa atitude
até ser dominado pela fõrça.
Tenente do batalhão de caçadores n. ° 7 Luís Baptista
da. Costa, por se achar incurso no artigo 1.0, D.08 1.0 e
2.°, por no dia 20 de Julho ter pegado em armas contra
o Governo
da Nac::ão, sublovando fôrcas militares,
que
comandou, persistindo
nessa atitude até ser dominado

pela fõrca.
Tenente do serviço do administração
militar João Quiem serviço no batalhão de cncudoros 11.° 7, pOI' se
achar incurso no artigo 1.0, u." 1.0, 2.°, 3.°, 4.° e 5.°,
por no dia ~O do Julho ter pegado cm armas no seu
quartel,
sublevado a sua unidade, prendido oficiais e dirigido civis, só toudo abandonado
esta atitude quando
dominado pela fôrça.
'I'encnte de infantaria
Luís Emílio dos Santos Soca,
nos termos do urtigo 9.Q do citado decreto n.? 15:790,
por SI) achar incurso no artigo 2." do mostr-o decreto,
por tor tomado parto na pn-parução
c organização
do
movimento
revolucionário
de 20 do Julho último, assistindo às reüniões quo. iwra 0S8(1 fim, o coronel do quadro do reserva
Carlos Henrique
da Silva Maia Pinto
realizou
em vários ponto. da cidade do Porto e cumprindo instruções
qno por foste oficial lho foram dadas
para a organizaçno
cio mesmo movimento,
Tenente do batalhão de cacudores n," 10 José Pinto da
Costa 1\lon toiro, por se achar incu rso !lO artigo 1. 0, n,os 1.0 e
:?o, por na noito cio 20 pura 21 de Julho ter pegado em
armas contra o Govêrrio da Nação o sublevado a sua.
unidade, marchando
sob o comando do capitão do mCRlUO
batalhão,
João Souroa Brandão,
igualmouto sublevado,
de I'inlu-l ]Jara Vila Franca da' Nuvos, ou de tomou um
cornbóío organizado
pulos revoltosos
na Guarda, o no
qunlso foz tran-portar
para ~Iang-uald(', só desistindo dos
HCllS propósitos
na Freixiosa depois d(1 dominado PI'Ia fôrca.
Tenente
do hatulhão
do cnçadores
!l.0 10 João
Manllpl Gomes, por H' ncl1<1rincurso no artigo 1.0, n.os 1.0
c 2.°, por na noito d<1 20 para 21 d0 .Julho tl'r jlrgado
om :tl'runs contm o GO\'t'rno (la Na(:ão e subl(l\'aclo a sua
llllidad(., mardl1l1HIo sob o comando do capitão do l11('smo
batalhão,
.João Soarps 13ran(lão, ig'lHtlmlluto subhlvado,
<lo Pinllcl para Vila Franca das .l:avl' , ondo tomou um
comb6io org-anizado p(llos rt'\'olto50s
na G uardn, e nQ

lhó,
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-qual se fez transportar
para Mangualde,
dos SI-IUS propósitos
na Freixiosa
depois

'2.1 ~!~rie

só desistindo
do dominado

pela fõrça.

Tcncnto
do batalhão
do cl1(:a<101'08 11.° 10, António
Homem Robêlo J úuior, por l'0 achar incurso no artigo 1.0, n.?' 1.0 o 2.°, por nn noite <lo 20 para 21 do
Julho tor pegado cm HrJlHlS contra o Govêrno da .' :1(::\0
(' .ubluvado tL sua unidade, mnrchamlo
sob o comando
do capitão do mesmo batalhil~
João • OlU',,: Brandão,
igualmente
sublevado.
do Pinhel para Vila Frnuca das
Naves, onde tomou um combóio organizado 1)(,10: 1'('\'01tosos na Guarda,
e no qual 80 foz trunspor tar pnra Maugualde, só dosistiudo
dos S('US propósitos na Freixiosu
depois de dominado pela fôn:a,
'1'OO('lIto miliciano do quadro Osp 'ci:11 de inlnntaria An.tónio Muccdo Murtius Lima, por SI' aehnr iucurso no artigo 1.0, n." 1.0, 2.°, 3," o 4.", por lia noite d . ~O p,n'a
, 21 de Julho último ter Jlf'gado cm armus contrn o (Jovõrno da Nar;uo, suhlcvaudo fórcas do batalhi
d( caçndores n, ~ 10, quI' depois comandou ( coru a I} \I' is SI' dirigiu à estacão <lo cainiuho do forro da (;11/11'<111, ond ,
organizou
um comhóio, no <[U, I !H' f\'~ tl':11L portar pura.
Vila. Frunea
da' Nuvos, ond ' ombarcnrnm
a. restantes
fõrças revoltosas do mesmo hntalltllo, tnrulo pr 'lldid ) n
estac:ao da Gt'arda \) goycru:dl )1' eivil, impt'dil ti p l' t'II
forma que ('. ta :llItOl'id1\tlO
pUc!t't'!lO
(:\1'1'('('1" a Rlla a(' ~o
O s6 cle:istindo da sua atitu<lo quando na FrC'ixiosa foi
dominado }wla fôrça.
'rl'llOnte dü infall1:lrin F<'l'I1: Ildo dI) ~r(·lo) (m 501'\'i<:0
no ParfJllO Antomúv('1 :\filita!', ]l0r :-1' achar intuI' o no
artigo
1.",' 11.° 1.°, ~." o 4,", ]lO!' na noilt (h 20]1 ra
21 cio .Julho últilllo, tPl' lwgatlo ('!li nrmas contra o ( 0v:\rno d:t N;ldto

sllhh vado

fÔI'(:ItS,

<lU

0lll',lralll

liO"

o

COllHII1(lo.
'l'eUf'llto miliciano
<10 quallro (' 'I' ('i I d' illt'alltnria
Luis Aleide NIIIIOS, po)' '(' aehar ill(,Ul', () II 'rti, o) t .".
n.O 1.° 04.°, pOl' t<']' pcgndo \ JIl nrma l' lIItr:l. () (fO\ '!nO
da N:I(;i1.0, COllHlIl\lando fOl'c:as ~uld( \', (la !lo l:ntrol1~am( nto nu lloito do 20 pam 21 .In .Julho últi 11 •
'I\'lIl'nto do qnndl'o :tu,'ilial' do: ~t'l'\'i(~o (h t'll~Pllharill BO:tV('ntul"l
(1I1'qll('~ Lt'il,
, PO\' f;(' nchal' ii 'IIr'o
no nrtigo 1.", !l.V 1.0, 2.° (' 4,°, }Ior na noit, ,I _( pur
21 dI' .Julho t('r P('g:I'!o
JIl 111'111:1 ('ontra n ('CH l'I\O rl
Nn('nn (l 'ublc\'lldo
1'01'<;n, , qu \ Opl'!': rmll ob o
SOU

eomando.
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LOp08 Craêeiro,

por so

.0,

n.? L", por no dia 21 do .Iulho, pclns duas h rns
quarenta
o cinco minutos, ter
p-gado cm armas contra o Govémo da N 3<;:10, diriglndo "' à ~ta\ão do .nminho elo ferro da Guur.la, onde,
achar

incurso

no arti ro

r.-üuitlo
que ali
Macedo

aos revoltosos do bntnlhí o de ,t<;::1110r08n.? 10,
( cn iontravum sob o comantlo do tenente António
)'Lartins Lima, organizou um comhóio, no qual
, 'fez trunsportur
1ura Vila Franca das Naves o dai
par.
~l n~llalcll! com Iõrças revoltosas do me mo batalhão, porsi ...tinrlo nc su atitude ntó SOl' dominado pr-la
J'ôrç:t,
'I.\'ncnt

do infantaria
\.ntÓnio do ~ ndrudo Pissarrn e
Â.lm(.ida, na ~itllaC': ,) ,I' scpar do d
orvi o. por
o
nrhur incurso no nrti ....o 1. , 11,° 1.0, por DO dia ~1 do
Julho, velas duu horn e qunrenta c cinco minutos, t r
pegado "ln arma
contra o ('o, rno da Nacão , dirigiu[o-su i1 (' "t.H:i111 do catninho ele ferro
da Guarda 01)(1('
rcüuirlo 'lOS revol toso do batal h' o du ca~allorcs n, o 10,
que ali e l ncontr:n a10 oh o 'omnllllo
do tenellt AnÓll'O )Iu(' do ~1artin
Lim:, or~:tnizoll um comhr.io, no
qllal.
fl'z trall:pol't'lr
:t1':L Yib I, mnca das Navps o
dni para ~1:lngu:t!lle
010 foI' 'as r('\'olto<1as do m :;1110
blltll.'lJão,
p<,r 'i:5tindo n . , : titudc at', ser domin::u1o pela'
forl.':t.

a

•

AlIá g do hnt:1lhao
caç:1l101'0S !l.O 10 António Palo" por se u'ltar incur o no .Il·tii!:() 1.0 n." l.0 o :2.0,
por na lJoito tl :.! para 21 (II' .JlIih ter p('gal!o cm arIllll
ontr,L o ('0\'-'1'00 d ,~nl."1O ( sllhlo\":Hio a RU:l unidadn. llltl'chanllo
oh () cOlllnnllo do capitão do mesmo
h:ttnlh: ('. ,JllitO SOttl'I\S Bl'mllito i~ll:l.hllNltl) .ublc\·ado,
dI Pi II !t('l pttn \ ilu Frnncu ria •~:W(' ,00ul tomou um
c mbúi
org lIiz ,lo 1> I
ri \oIto o na Gllnr(b,
c no
(pIaI.
f '7. tr:1nHJII rt:lr parn .1 lIg11alch\, só d,'sistindo
do'
on prOl)!'. ito n Fr i. ia.
dl'poi: II dominado
1) ln f r ':L
\lli.'r.
miliC'illno do quncll'o I' PI ('ial d tlrtillHll'ia.
J:willto Fialho d( Olh ira, II
tl'rlll.
do urtigo H,o do
mOTl ion: d rl en'to n." ] 1):7! . por tH~ I\char iu('urHO no
nrti~o 1.0 do lU nt I rl Crt't • nO 1.0 o ~.", 1101' no rlia
20 (1 JlIlh
t Ir P l!l\do m ma contr:t o Govêl'no dn
~lIl.:iio. uhlp\ une! I fi 1"':\
militaI'
• '111( conwlIrloll, per-

i tillrlo ri ,ntitud
Alf'rl'
roili jnno
lltbnio de MC'l)

('I' domin:1I10 pcln. mrc::l..
nrtilhnri
dr"
'1'\'1\
.Joaquim
tro llib"iro,
por (' achnl' incurso

l

d

t\
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no artigo 1.0, n.? 4.°, por ter tomado parte 110 movimento
revolucionário
de Julho último, fazeudo a ligação entre
os revoltosos
de Tancos e Entroncamento,
c, na qualidade do chefe revolucionário
na região de Tomar, Abrantes e Barquinha,
ter pedido para Abrantes
que lhe mundassem quatro homens para a ponto do Belvor, a fim do
impedirem a passagem
do determinado
oficial fiel ao

Govêrno.
Alferes do serviço de administração
militar Francisco
Veloso V (liga. em serviço no batalhão do caçadores n. o 7,
por se achar incurso no artigo 1.0, n.OS 1.0 e 2.0• por no
dia 20 do .Julho ter pegado em armas contra o Governo
da Nação, sublevando
fõrças militares,
que comandou,
persistindo
nessa atitude até ser dominado pela. fõrça.
Alferes reformado Jos6 Leobato Falcão, pOI' sachar
incurso no artigo 1.0, n.JS 1.0, ~.o e 4.°, por na noite do
20 para 21 de Julho ter pegado em armas contra O G()..
vêrno da Nação o sublevado Iõrças, quo operaram
oh O
"leu comando.
Aspirante
a oficial do batalhão
do caçadores
n. o 7'
João Augusto ROlo Gonçalves, por se achar incurso no
artigo 1.0, n." 1.0 e 2.°, por no dia 20 de Julho ter pegado em armas contra o Govõrno da Na.r,:ão, sublevando
fôrças militares, que comandou,
persí tindo nessa atitude
até SOl' dominado pela fôrça.
Aspirante
a oficial do batalhão
de açadores
n.? 7
Eduardo Maria Correia Gaspar, por ::;(\achar incur:o no
artigo 1.0, n.?" 1.0
2.°, por no dia 20 de Julho ter r gado em armas contra o Governo da Nação,
ublevando
fõrças militares, quo comandou, persistindo uessa atitude
ató 81'1' dominado pela forca.
Aspirauto
a oficial do batalhão
do cacndores
D.O 10
José Monteiro
Sobustií o, por se achar incurso no artigo 1.0, n.OS 1.0 e 2.°, por na noite d( ~O pnm :!1 de
Julho ter pogado em armas contra o Gov mo dn ~[H;'i'!O
l sublevado
a sua unidade. marchando
ob o eom-mdo
do capitão do mesmo batalhão,
João ~OMO::; Brundão,
igualmente
sublevado,
do Pinhel para, Vila 1i'1'a.1l!·u das
Naves, onde tomou um combóio organizado
pelo rl'\'oltosos na Guarda o no <lual 80 f(l7. tl'n.n. portar pnl'tl Mallgnalcle, só dt,sistindo dos ,(\U~ propósito'
1\a. It'ni: io a
depois de domina.do PI la f 1'<:11.
Atlpirantl'
n oficial do hatalhl'io d c lç:Hlol'oS
10
l~ufs da. Costa A7.evodo, pOl' s achaI' incurso no arti o 1.0, n,o~ 1.0 O 2.°, por na lloit de 20 pllra 21 ti

II."
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Julho ter pegado cm armas contra o Govêrno da Nação
o sublevado a sua unidade, marchundo
sob o comando
do capitão do mesmo batalhão, João Soares Brandão,
igualuieuto
sublevado, de PilJhel para Vila Franca das
Naves, onde tomou um combóio organizado pelos rovoltosos na Guarda, o no qual se fez transportar para Man~llultle, s6 desistindo do'
u propósitos na Freixioslt
d pois d dominado pela fôrça,
Que ojam soparados do serviço com õO por conto
dos respectivos \ encimou tos :
Major médico do batalhão d caçadores 0.° 10 José
d Oliveira, por se achar incurso DO artigo 2.° do citado
decreto n.? 1ó:7üO, de 27 do Julho Jo corrento ano, por
ter acompanhado
os r 'vultosos que na noite II!} 20 do
roi rido mê de Julho suírum do quart 1 da sua unidade, pr!' tando lhes auxílio, quando o ou dever ora
opor- (I por todas as fOI'UHlS a que os me imos revolto"
so pu scssem ('01 prática os seus intento ,
Tcneut
miliciano do quadro
ipeeial (}(I infantaria
Mauu ,1 Pedro Rodrigu s Pardal, por se achar il1('u1'60
no artigo ::!,o, por, pr-la uma hora do dia 21 d .. Julho,
80r eucontrado
m casa d" um conhecido chefe do grupo
civil, com indivíduos da classe civil C outro ofieiul que
não fui possív 1 r conhecor, na. int nção do assaltar o
rogim nto do infantaria u.? 1, para ali \ armarem.
Teu 011 t miliciano d quadro especial 00 infantaria.
Erne to Horácio Ribeiro do Alm ida, por e achar in-curso no artigo 2,°, por ter tomado parte Da pr sparução
crgunização
do movimeuto rovoluciouário
do ~O de
Julho último, ti. si tindo às r üniô('s que, para. êsso fim,
o coron ,I do quadro do rI' rva larlos Il'OI'I(!1l0 da
ilva Maia Pinto r alizOll ('fi \'{trios pontos da cidad(l
do P rto
cumpriodo as in!\truçõ 'R qUI por ht oti -ial
lhe foram tbda
lHl.ra a or;!aLliza~ão do m RIlIO movimonto, t nd sido prrso na Dito ti :2 para 21 do rllf~rido m~" ti Julho na rua d _JIaluwl'cndns, TI,O VO daqUl'11l 'idad quando ali ~
o('ontrnnl. r<,ü ido com o
(!omit: r \'01u('ionário da eh 'fi, daqu ,lo coro11<'), o do
qual fll.7.ia parti.
'I' n .ot do rcgim nto d
n"alariu n.O 6 Patrocínio
onl:nl\'P , por .0 a ,IIar iocur o no urtigo 2.°, porque,
t ndo ido hanH\do por duas \' z s, nn. noite til, 20 para.
21 do Julho, para ir à. sta~ão do caminho cl fl'rro do
Castolo Branco para fah\r com o capitão Júlio Carlos

Fariu Lapa, que so encontrava
revoltado
no gntrollt'
muto, e t -ado recebido de. t oficial a notíei: d. o .l.is o
do movimento
rovclucionário
O o qiodido para lho ma dar fõr as por um comboio qu
(' e. t:WI\ ali a orpanizur,
foi, cto contínuo dar disso coubecimeuto
ao couiandunt
do SPIl regimento
o II. outro'
oficiais, ~;al'g utos o civi
que ii de presumir ostnrom aliei Jos para o mesmo movimeuro,
e tendo voltado. mais t· 'de h JUUSlOa ,sta<:. ,
onde foi iuformndo da l'eten<;!1o do referido com bóio 01
Tancos, inqllil'ítl <ln. possiliilidado
(li! so organizar na I stação do Uustulo Bruuco um comh io pura couiluzir forças l'ura o Entroncumouto,
O que n:10 eouscguiu , n"~I'1ssan-lo ii. sua uuidudt
o II "1:11 nud -:_-ü nb nt.uneut
no
lado dos rovol toses na rcüriião
d oíi 'i.\is q uo ali se
realizou, tI mlo antes (!j~HO prendido 11m oficial do IlIIt: lhão do cUéh,!ure' n.? (i, por "'ste tor tirado ' scouilido
as placas das luPtl'ullwdol'a.,
o que tudo prova ter tomudo parto nn preparuçào
do movimento c pr ta lo auxílio :lOS revoltos os,
'
'1'1'l1OlltO do quadro ali. iliar dos I rvicos II ongnnhnrin
l\liglwl Augusto, cm sPI'\'it:o no :3." g-rupo di cumpanhia
do l'I'gimolJto dn sapador\'.
du camillho
tio fl'rl'o pur.
acha' incu1' o llO urtig() 2.''' por,! II(" 1\'n<1o COlUp. I'CeiU
no qllul'tel ,Ia sua IInidndo t\lltl'S
da :Iída das 1'1':1<:~1 ,
(rUO tillbt~Ul . illo ~ublt vutlns por (Iii 'iais estranhos
n uni.
dado, não 11I'ocnrou inllH'tlir :\ ,aflJa dns nu'sluas praça:,
niío oh tunto di. por ti (1"lIlonto
p:\l'a o faz(' 1', li aute
pr 'stOll auxilio nos ro\'oltosos
lolhput!o to lIas II. illiciatiY:I. do ulgllns
sargontos
p:tr.l a libl1'ta('1\o l (' oliei.ll.
do ~rl1po qUI p lo r' oito, o tinham t:-I}lo pro u , (}
mandado
ri 11th'r li fOI'Ilt'ct'l' ('afó li praça:;, qll agiam
s h o COIlHlJH!O do. l'lI\'o!tmw ,
'l'P[ ont
llliJil'iullO do 8 Il'\'i 'o do !l<!lllilli trat:llo militar
.\I1:I'l'<Io da o ta 't tas, por I' L\('l!'lr in '111 o no nrti"
~.o, por tl" tOIlHldo ]wrto 11 pr, p:l1':\ !.:rlO du 1l1(J\'im nto
r HI! ucionirio
telltandu .tI il:ill [' um 'PII inft'I'Íor ( ComP.l'OlllOtl'Il(lo.:-;c ( forup(' 'r 1lI1l11it;t s ao rt'\'()lto os.
A 1f('I'I' r .formado .Antúnio <lo ,lp. II Vi -il'U, por
ur.hm' ill<'lIl' 'o 110 u1'ti~o 2,0, por. tl1r t(1m,ulo partI' n
fp\'oludon(rio
prOIl:lrlll:1to
I' org:lllizac:;1o cio 1Il0\'iltlt'lltO
de 20 ti 31111 o últilu
u i ilttlo à 1" Itit
'I". par,
li' '() 1jm, o ('Orolllll.
qundro do I'( u: n. ',lrll) II 'nri!
'I,"
da
LI II. Maia Piut !I' 'uliz()u l'lU
rio, ponto (ln.
d<\utlt do POrto t U1iI11" indo ti inl'tfnç
. 411 ]I f
o" j 1 lhe fOr(IDl ~l\dt\
p ra n ofg:\Di~nç o do lU sme)
I.)

j
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movimento, tendo . ido preso na noite ele 20 para 21 do
}: ferido mês na rua de l1ulmel'enda.s, n.o
daquela ciJUlIo, quando ali se eucoutrava
r ünido· com o coutÍt&
!ln'l)luciouáriu
da chefia darl uele coronel e do 11ual íuzia
parte.
, l
Que ojnm reformados com 50 por cento dos 1'0(pccti vos \ encimentos :

no,

Coronel do regimento de cavalnrin n. o 6 Raúl Vidal,
por s o uchar incurso no urtigo 3." do referido decreto
u." H):í~)O, de ~7 de Julho do corrento ano, purqu ,teado
tido couhccim nto por 11m oficial do seu rcgiurouto d~
colos ao do movimento revoluciouário
de :ZO do referido
mês de Julho c do podido feito pelo revoltosos do Entruucaiuento
para o ( nvio de jôrc,:a por um comboio que
}lanL és (' fim haviam nreauizudo
naquela estação, nenhuma
medid: s adoptou para
OpOI' 410 desígnios
dos
r vul rO~O:;J (' tudo
mais tarde sido informado de q ue
tinha sido retido em Tancos o rví -rido comboio, inquiriu
na
t çt o de Cu tt lo Branco da possibilidudo
do ali o
organizar
um combóio pnra transportar
íõrçus pum o
Entrunct m ento, e, como o não ti\",. I consl\guido, rogrt'.
vII :tO quartel
e r 'üttinclo os oficiai' do l'l>giment()
(leclaroll.llt
qUI. n' o c ncol'd udo com ~ situu ao O nao
l'udo 1'1 \"olu iunúrio, ntrt'ga\':t O comando uo regimento
ao oficial mai' antigo, cou. iclerandooso prcso no .seu
quartd.

Capitão do untnlhil.o ti' m tralhndol'D !l.01 Jaimc p('r il'a. HodrOgue l3. ptista, por '(J • cbu1' incurso no arti..o 3.°, pt:1' no dia :.!O de .Julho tor procurado lovul' :t
uu uo'J d a lima .. titudl' neutral, qu,lU(lo s d 'U ordem
I pr(, n o rirroro.a
com o uutido dI' r 'tubl,lf' ('r a.
ord lU 1 úblic :1ltt l'ndn. pelo bato Ih~o d(l ctH;aduros 11.° 7.
"npil o do r ""im !ll( d c. \'ul:ll'ia n.O ü Lui d 'ou n,
pOlO
nchur incul' 'o uo Ill't go a.o, p la dcclanlç.Lo feita
1\UI a l' üni
(I
fiei i h dda na suu unidudo 110 dia
~1 tk .Julho último, diz 'Ildo
tal' ao hulo do COIIIUlIllanto,
.1 I UI'IO r cebia ord n , o <lu o ncompl1uhn ..·u cm toda
as itu,lçõ
,lll'
mo (lU d·!'o· o para
r volto O!i.
Ilpitl
li
ni o li :1(1 ini trnç o iltt:ll' Jo!'6 de
Snl . 'I' rr iro, n u('t,j
!lO Purqu Autol Ó '01 Militar,.
pUlo
n ,har in UI' o no artigo :3.0 por 1\0 tor con!l(lrva.d nUlDa ati til de n u1rl\1 durant
o d( 'H'nl'olar do
contccimonto
r 'volu iOIlúrio ocorridos .no En.tronca ...
DtO na noit
do 20 para 21 d Julho último.
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Tenente de infantaria Fernando V nrgas, por so achar
incurso DO urtigo 3.°, porque, tendo os SOU8 homens formados durante IIlll tempo bustanto apreciável, não empr<'gou toda a sua (Iurrgia () decisão no sentido d"l impedir quo um grupo do civis 1'o\'0Itos08, chefiados por
um sargento,
os levasse 11 retinir aos revoltosos
do
Eu troncamcn to,
Tenente do regimento
de cavnlaria n.? 6 AbrI Uootoiro Lourenço, por se achar incurso no urtigo 3,°, por
numa reünião de oficiais havida na SUI1 unidade no dia
21 de .J ulho último so ter declarado abertamente
ao lado
dos revoltosos,
Teueute do servico de admini trnção militar António
Cesário,
em serviço na sucursul dn. Munutcução ~lilitar
no Entroncamento,
por se achar incurso no artigo :3.0,
por so ter conservado
numa atitude neutral durunto o
deseurolur
dos acontecimentos
rovolucionários
ocorridos
naq nela localidade na noite do 20 para ~1 de .J ui ho último c ainda por t r forueculo tudo quanto os revoltosos
Ih» pedi rum fi m q u estes ,'m pl'ogassnlU fi fôr~a ou , implos ameaça, ter pnssndo g:uil1. do mun-ha a um sargonto
para se apresentar
aos revoltosos fi fim do lhos confecclonar o rancho, ter maududo deitar os SI11'!; mto , iodo
ele próprio
deitar- (I também 0, finalmente, não ter 0municado para TOrres Novas, como lh cumpria, o quo
se estava passando.
Quo tenham

baixa de servi

\0 :

Sargento
ajudante Joaquim Simões C~l.telo, primeiro
sar~ento Jo~ó da Silnt 111lH'R (' segundo surgeuto .Júlio
Rodrigues
Mourão, t()(los do 3.0 gl'upo dt' om panhill.
do regimento
de "''1)[1,dOl'r8 do cuminho d ferro; primeiro sllrgento :à-IulIlll'l do EHpirito ~nnto, segulldos ,:\rg(Intos Jo:-ó lllll'tista ~f:I('!l:ulo .JÚnior, Fnlll isco Figu iredo Oli\' ira, JOl3é de 13rito l PI'ÓSpl'l'O Houl'ignC'., todo::! do r gim nto do . apndOr(IH lllin iros; o guntlu !-urgento do blltalbão til' ('a~ador s n,O ~ Isidro 1<'('lil)('rto
Cano1as, por 50 tlclwrt\1ll incllrsos no artigo 4.0 do citado decr to n,O l[):in ,d
!3'j dt Julho do orJ' nto
ano, por t l' D1 P ga,lo rD1 firmas ontra o G \'~rno da
Nn~ão DO dia !.!Ocio 1'cft'rid
ID s d Julho.
Primeiro sarg lltO Joaqllim AII~l1St() Quarc. ma
o·
gn ndos
argonto
Frllllcisco '!\ j_'dm do Queiroz
J 011t}uim Inácio ~Amoixll, 10(los do rogim nto d infnnturia.
n.O 11, por se acharom incurso::! no artigo 4.° do r te-
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rido decreto, por terem pegado em armas contra
Govêrno da ~T ução no dia 20 de J ulho, pelas 22 horas ('I
30 minutos, o sublevado parte do seu regimento, mar.
chando sob o comando do capitão Francisco Salgueiro
da 'ilva, igualmente sublevado, de Setúbal para o Barroiro.
Primeiro sarzcnto cadete do batalhão de caçadores
n. ° 7 S bastião dos Santo Goucalves Pereira, por se
achar incurso no artigo 4.°, porque, sendo comandante
da guarda do polícia ao quartel no dia 20 do Julho, impediu que o seu comandant , acompanhado do outros
oficiais, entrass no quartel, obedecendo para isso a 01'd ns ilegais que lho foram dadas.
Primeiros
argontos do batalhão do caçadores n.? 7
Ulpiano da
ih-a.· antes c J osé dos
auto , por se
aehurom incursos 110 artigo 4.°, por t rem p('~ndo cm
armas contra o Governo da. Nação no dia 20 do Julho
último.
Primeiros
arg ntos José António 'imão, José Mendes Gauieiro,
Eduardo Marques o Alfredo Martins Per ira, segundos sargentos Brás I'inh iro, Luis Pereira,
Ern to FI' ed rico P roira Faria, Erne to Constâncio,
António, A deli no oclho, Júlio dos Santos Rodrigues,
Jo 6 Barbas, Ricardo Dia , João António, Joaquim da
Costa Ramo , Joaquim da Rocha, José Júlio Martins
Soares, João Mariu dos RC'i.. Álvaro Augusto Audrade,
"gundo sargonto artífice José António Cumoc-us, sezúndo sargento músico de 2. classe Júlio da Conceição,
sogundos
Ul'g ntos mú icos do 3.& ela so Acácio Augu to Rocha, J O" Re peita Mot:). o Arnaldo Piuto Cabral o gundo sargento artífice Alvaro da ilva Pinto,
ondo a te do r zimonto do infantaria n." 12 e todos 08
outro do batalhão d caçadorc n.? 10, por 80 acharem
incurso"! no artizo 4.°, por, D3. noite do ~O para :?1 de
.Tulho último, torem pegado cm arma. contra o Govêrno
da ..' uc o
ublevado fOrt,::t do batalhão d caçadores
11.° 10, mar hando ob o comundo do capitão do mesmo
batalhão João
oares Brand' o, igunlment slIblovado,
<l Pinh 1 pura Vila Franca das Nav s o depois pura
MnnO'uald( l' rci.·io~a, onel foram dominados 1)('laforça.
})rimoiro 'argrnto Joaquim Ferna.nd('s o 8rgundo sargento Albino do 'antos Antuo s, ambos do uatulhão de
achar('m incurso no artigo 4.°,
caçador
n. 6, Jlor
por hnVrr(lID doclarado, e pontllncamollt(l,
stU1' fi no
1 do dos rc\'olto o
praticado dot 'rmiondos nctos faI'

A

U

roo

ORDEM: DO EX~RCITO N.o 12

voráveis aos desígnios dos mosm os, como- fôsse dar instruções à guarda de polícia do seu quartel para não deixar entrar alguns oficiais conhecidos como afectos ao
Govêrno, o terem diligenciado
ainda descobrir o esconderijo das placas das metralhadoras que haviam sido tiradas por um oficial não revoltoso,
Segu ndo sargento cadete do batalhão de caçadores
n." 7 Gualter de Moura Morais o Onstro, por e achar
incurso no artigo 4.°, por, pelas três horas do dia 21 de
Julho, haver pegado em armas e snblo ado o dest camonto do seu comando e abandonado a fábrica de pólvora. d Burcarena, cuja guarda lho estava confiada, depois de se apoderar duma camionneite e vário material de
gUo rra, marchando para Musaumá,
onde foi perso,
Segundos sargentos do batalhão de caçadores n. o 7
Artur Afonso Barata, Henrique de S. Roque Garcia,
Mário Ferreira, Augusto Rocha o Ilenriq ue Fernandes,
por se acharem incursos no artigo 4.°, por terem pf'gado
em arma contra o Governo da Nação no dia 20 de ;Julho do corrente ano.
Segunde sargento João da Soledade Ferreira, do regimento de telegraflstus, por se achar iricurso no artigo
4.°, por no dia 20 de Julho ter pegado em armas contra
o Govêrno da Naçllo e, apoderando-se da estação central
telográflca da guarnição de Lisboa, ali dirigiu o serviço
em favor dos revoltosos.
,
Segundo sargento Leonel Lopes Frade, na situação de
licenci do, por se achar incurso no artigo 4. por no dia.
21 de Julho haver pegado em armas contra o Góvêruo
da Nação, tendo sido preso em Massamá no mesmo dia.
Segundo sargento Mário Edgar Ribeiro de Almeida,
na situação de licenciado, por se achar incurso no artigo 4.°, por ter tomado parto na preparaç' o do movi ..
mente revolucionário do 20 do Julho último.
Q,

4.°_

Por decretos de 25 do corrente mb:
li.istério 4. aterra'" f.& DirecçãoGeral- P lepartiçi.

Concedidas as vantagens de que trata o § único do artigo 6.° do decreto n," 5:570, de 10 de Maío dé 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, d 28 de Agosto de 1920,
aos oficiais em seguida nomeados:
•
Infantaria, majores: Belísário 'Pimenta, na carreira:

2.- Série
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do tiro do Coimbra, desde 1 de Novembro de 1!)27 , por
ter completado o tempo de serviço efectivo como oficial
nocessarío
pa.ra, o segundo
aumento de 10 por cento
sobro o sõldo; Alvaro Pacífico do Oliveira e Sousa, no
regimento de infantaria
n. o .5, desde 1 de Abril do corrente ano e tenentes:
César Augusto de Oliveira Coelho,
em serviço na 1.& companhia
de trem automóvel, desde
31 do Dezembro do 1926, Serafim Gomes de Queiroz,
no batalhão
de caçadores
n. o 3, Vergrli» de Assunção
Matos , no quartel general da 3." região militar, desdo 31
do Dezembro de 19~7; artilharia,
tenentes:
Joaquim
Marques Leitão de Barros no quadro da arma, desde
1:> de Julho de 1926, António Rodrigues Janeiro Borges,
no regimento
de artilharia
ligeira n." 1, desde 3 de
Maio do corrente ano, e miliciano do Quadro especial
Manuel da Silva Branco,
no regimento
de artilharia
ligeira D.O 4 desde 13 de Ahril do corronte ano; admi.nistrucno militar, capitão António José Alvaro da Silva
Costa, na direcção do serviço de administração
militar, desde 1 do Novembro
de 1!)26 por terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial necessáTio para o primeiro
aumento de 10 por cento sobro o
soldo.
Capitão médico João Ferreira
da Silva Couto Nobre,
na guarda fiscal, desde 19 de Dezembro de 1925. por
ter completado o tempo do serviço efectivo desde a sua
promoção 11 tenente necessário para o primeiro aumento
de 10 por cento sobre o soldo.
Nula e de nenhum efeito a parte do decreto do 14 de
Julho do corrente
ano que concedeu as vantagens do
§ único do artigo 6.° do decreto n.? b:D70, de 10 de
Maio de lD19, modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de
Agosto de 1920, ao capitão do regimento
de infantaria
11.° 21. Luís César Rodriguos, por se reconhecer não ter
direito às mesmas vantagens.
Disponibilidade

Tenentes

de infantaria,
adidos, Arnaldo José Claro da
Miranda, o primeiro que de regresso
do Ministério do Intorior
se apresentou
em 20 do corrento mês, por ter deixado do prestar serviço na guarda
nacional republicana,
e o segundo por ter deixado de
prestar servlco na arma de aeronáutica.

Fonseca () Joaquim
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Capitães:
de infantaria,
adidos, em serviço no grupo
independente
de aviação de bombardeamento,
João Guilhermo de Meneses Ferreira
e Luís Henriques
Cordeiro
(' da aeronáutica,
segundo comandante
do mesmo grupo,
J 086 Pereira Gomes Júnior o farmacêutico
miliciano do
quadro especial,
da Farmácía
Central do Exército, Alfredo Marques
Canário
e o tenente da aeronáutica.
do
grupo do aviação de iuformnção
n." 1, Carlos Felner
Arnntcs
Pedroso, por lhes ter sido imposta a pena do:
ao primeiro o segundo, seis meses, :10 terceiro o quinto,
"três meses, e ao quarto, quatro meses desta situação.
Touonte do extinto batalhão de caçadores n. o 10 Adriano
Augusto Geraldes,
por ter sido julgado incapaz do serviço tcinporàriamouíe
pela junta hospitalar de inspecção.
Reserva
Capitão capelão do extinto quadro de capelães militares Munuol Rolão Correia, nos termos do u." 4.° do artigo 1.0 do decreto do 25 de Maio de 1911.
Uefonna
Coronol, na situação do reserva,
Artur César Monteiro Guimarães,
por ter atingido o limite de idade, nos
termos
do n. o 3.0 do S 2.0 do artigo GO. o do decreto
Íl.o 12:017,
de [) dp Agosto de 1926.

5.· - r.r1al·iu

Por portaria de ~ do ementá mês:
linlstério di Guerra- l,a Direcção Geral- 2.' Bt.partitã.
Convindo elaborar um regulamento
de transportes
militares que substitue o actual regulamento
para o serviço
militar de caminhos de ferro, aprovado
por decreto do
14 de Fevereiro do 1914, e que tratará, além dos transportes por via férrea, dos que em campanha se efectuem
por estrada, via. aquática o aérea, manda o Governo da
República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, nomear
<L comissão
de oficiais abaixo indicados para proceder ii.
olaborncão do referido regulamento,
servindo o primeiro
de presidente
e o último do secretário sem voto,
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Coronéis do corpo do estado maior Arnaldo do Melo
Carlos Matias de Castro.
Tpl1ontps-coronéis:
do corpo do estado maior António
Gorjão Couceiro de Albuquerque
e de engenharia
Francisco de Brito Cordovil Vaz Coelho O João Tamagniní
de Sousa Barbosa,
Major da aeronáutica Teófilo José Ribeiro da Fonseca.
Capitão miliciano do quadro ospeeial de artilharia Alvaro Cabral.
Q

Por portul! de 14 do corrente m~s :
Agre~ado à comissão executiva do sanatório para sargentos tuhorculosos
do exército de torra e mar, nomeada
por portaria
do 15 do Julho do ano findo, insorta na
Ordem do Exército n.? 11, 2.11 série, do mesmo ~l!10,a
fim de, como técnico, acompanhar
os trabalhos
da referida comissão, o capitão de fragata médico António Augusto Fernandes.

Por portlrla de 23 do corrente mês :
I;oil"rio d. Caerra - t.a Dirotç!G Geral-

t· Beparlitit

Louvado o coronel médico Francisco
Dinis de Carvalho, inspector
do serviço de saúdo do Govêrno Militar
de Lisboa, pela muita competência,
zõlo, dedicação o
apurado critério domonstrados
na elaboração da ostutística médiea do respectivo
Govêrno
Militar, relativa no
..1I.UO de 19:n, trabalho
êsto do valor e utilidade realizado
espontâneamente.

Por porte.rll de 25 do corrente mêl:
Miuistério da Guerra -- f.& Direcção Gcral- 4,:1 neparliç<io
Louvado
o coronel de artilharia
Alfredo Augusto de
Oliveira
Machado e Costa, pelo exemplar zêlo, grande
competência
e inteira probidade
profissional
com que
sempre e durante 31 anos exerceu o magistério no Colégio Militar, nas sciências naturais,
compondo
também
UtOn valiosa monografia sôbro o mesmo Colégio, desde a
sua origem,
para o Congresso
Luso-Espanhol
reunido
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na cidade do Põrto em 1921 c para fi Exposição Internacional do Rio de J aneiro do 1922, tendo ainda, pvla .
sua dedicação ao estudo, conquistado
em concurso de
provas públicas
o lugar de professor da Faculdade
de
Sciências
de Lisboa, representando
a Universidade
em
vários congressos
scienttticos no estrangeiro,
onde também fez conferências
públicas, O quo tudo contribui para
levantar
o nome do corpo docente do referido Colégio,
de que foi ilustre membro.

Por portaria de 30 do corrente mês:
lioisléiÍo da Guma-1.a Direcção Geral- t,a Repartição
Admitido no Asilo de Inválidos Militares da Princesa
D. Maria Benedita o primoiro
cabo n.? 24 da b.a companhia de reformados,
Joaquim liaimundo Baptista, por
lhe aproveitar
a condição D.a do artigo 4.0 do respectivo
rogulameu to.

6. o - Por determinação do Govêrno da Repúbllca:
Presidência da República
Ajudante
do campo de Sua Ex·.a o Presidente
da República,
o capitão do serviço de administração
militar,
da Direcção do mesmo serviço, António José Álvaro da
Silva e Costa.

Ministério da Guerra-

P Direr ão Geral- 2.· nepartição

Tenente do secretariado
militar, na Direcção
de cavalaria,
Cornélio José de Carvalho.

da arma
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Direcção Geral- P Repartição

Teneute-roronel de artilharia da Direcção da arma;
AbPl Joaquim 'I'ravassos Valdês,
Tenente do regimento do artilharia de costa n." 2, José
Frederico da Silveira Machado,
5,' Repartição

Capitão do serviço de administração militar, em disponibilidade, Raúl Vito da hlota Cerqueira.
Delegação na 1." r-egtão militar

Tr-nonte do serviço de administracão militar, da mesma
Repartição,
Alberto Canedo de Miranda, sem encargo
para a Fazenda Nacional.
;DelE\gaçi\ona ::;," r-cgrüo nríütar-

Capitão do serviço de administração militar, em disponibilidade, FIávio Nunes de Sampaio.

Uillistério da Guerra - 3.& Direcção Geral- 5,· Repartição

Capitão do serviço do estado maior, da mesma Direccão Geral. Carlos de Azevedo Carvalho.
'I'euonto do regimento de artilharia de costa n.? 2,
Carlos Joaquim Marques Leitão de Barros.
2,' região militar - Casa de reclusão

Exonerado de comandante, o capitão de infantaria,
adido ao quadro, António Soares.
Escola Prá.tica

Capitão do batalhão
çalves da Silva.

de Infantaria

de caçadores

n.? 9, José

Gont

Quadro da arma de infantaria

'Majores: do batalhão de caçadores n." 10, José Marcelino Barreira. e Leopoldo Gerardo Martins.
Tenentes: do regimento de iufautaria n, o 9, Gac;ltano rr
Alves Teixeira; do batalhão de caçadores n." 4. Antônio
dos Santos e do batalhão de eaçudores n." 10 Sebastião
Duarte da Luz Peruas, Leandro de Carvalho Roseira e
Jaime Arnaldo tia Veiga Çardoso.
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Supranumerá.rios

Capitão do regimento de infantaria n.? 11, José Libânio Chaves, por motivo disciplinar.
Tenente do batalhão de caçadores n,o 10, Lourenço
Fernandes Duarte.
Adidos ao qua.dro

Capitãos do batalhão de caçadores n. o 10, Óscar de
Almeida Barros da Silva Ramos e Norberto Amâncio
Alves.
Tenentes: de infantaria, João Toscano, quo de regresso
do Ministério das Colónias se apresentou em ~O de Agosto
findo; do regimento de infantaria n.? 14, António Joaquim Martins, do regimento de infantaria n.? 15, Árgontino Ilerculano Seixas, sem encargo para a Fazenda Xacional; e, do batalhão de caçadores n. o 10. Raúl da Coneeição Gonçalves
Bravo, Aurélio Augusto da Cruz Forreirn, Vergilio de Oliveira e Romeu Alexandre Aguiar.
Alferes do batalhão de caçadores n. o 10 Mariano Álvaro Ferreira.
Quadro especial a que se refere o artigo 15.°
do decreto n.O 7:823, de 23 de Novembro de 1921

'I'enontes milicianos do batalhão de caçadores n.? 10,
António Dias, Narciso dos Santos o Cosme Pereira de
Lemos.
Quadro dos oficiais chefes de música

Tenente, chefe de música do batalhão de caçadores
n.? 10, Manuel Joaquim.
Regimento

de infantaria.

n.· 5

, Comandante, interino, o tenente-coronel
de Freitas Garcia .
. Regimento

de infantaria

Luís Torcato

n.· 11

Capitão de infantaria, adido ao quadro, da 2. a Repartição da La Direcção Geral do Ministério da Guerra,
Luís Vila Vcrdo, pelo pedir.
Regimento de infs.ntaria n.· 21
Tonente, adido ao quadro, do regimento de infantaria
n.? 12, Vergllio Rodrigues de Almeida Paiva, polo pedir.
Batalhão

de caçadorea

n.o 2

Tenente do batalhão de metralhadoras
Dias da Silva, por motivo disciplinar.

n. o 2, André

2.' Série
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Batalhão de caçadores n.O 9

Capitão de infantaria, em disponibilidade, João Alves
Ferreira, pelo pedir.
,
'
Tenente chefe de música do batalhão de metralhadoras n. o 2, António de Campos Felizes.
Batalhão de metralhadoras n. o 1

Capitão de infantaria, supranumerário,
do Amaral Esteves Pereira.

José Alfredo

Batalhão de oiolistas n,O 2

Tenente de infantaria, em disponíbilidade, Joaquim
Miranda, sem encargo para fi Fazenda Nacional.
Quadro da arma de artilharia

Capitães, do regimento de artilharia ligeira n." 3" Cândido Augusto Ribeiro, e do grupo independento de art]lharia pesada n.? 2, José Lopes Correia de Matos.
Regimento de artilharia ligeira n. o 1

Tenentes do regimento de artilharia ligeira n. o 3, Eurico Castilho Serra, António Augusto Tavares, e miliciano do quadro especial, João Duarte Monteiro Duque,
pelo pedirem.
Alferes do regimento de artilharia ligeira n. o 3, AIherto Coriolano Miranda da Costa, pelo pedir.
Regimento de artilb.aria ligeira n.o 2

Comandante, interino, o tenente-coronel do regimento
de artilharia ligeira n,o 3, Albino Penalva de Figueiredo
Oliveira Rocha.
Major da Escola prática de artilharia, Raúl Gomes
Saraiva, sem encargo para a Fazenda Nacional.
Capitão da 2.3 inspecção de artilharia, António de
Ornelas e Vasconcelos, sem encargo para a Fazenda
Nacional.
'
'
Capitão do extinto corpo de capelães militares, do regimento de infantaria n." 20, Jaime José Ferreira, pelo
pedir.
Tenentes do quadro, auxiliar dos serviços de artilharia, da 2.& companhia do trem hipomóvel, Maximino
Marques, e, adido ao quadro, Henrique Tavares de Almeida, ambos sem encargo par~ a Fazenda Nacional.
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Alferes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
adidos ao quadro, da 2." companhia do trem hipomóvel,
António Luis e Joaquim Moreno da Cunha, ambos sem
encargo para a Fazenda Nacional.
Regimento de artilharia ligeira n.O 3

Segundo comandante, o coronel do regimento de artilharia de costa n.? 1, José Jorge Ferreira da Silva.
Capitão de artilharia, no quadro da arma, Dimas Lopes de Aguiar.
Alferes, do regimento de artilharia ligeira n. o 1, Francisco Carlos Roma Machado Cardoso Salgado e do grupo
de artilharia a cavalo H. 1, João Augusto de Noronha
Dias de Carvalho, ambos pelo pedirem.
O

Regimento de artilharia

dEIcosta n.· 1

Tenente do grupo independente de artilharia
n." 1, Fruncisco António Gonçalves Cardoso.

pesada

Grupo independente de artilharia pesada n.O 1

Alferes de artilharia, no quadro da arma, José Araújo
Martins de Sousa Nazaré.
Grupo independente de artilharia de montanha n.- 115

Comandante, interino, o major, segundo comandante,
João José Pinto da Cruz Azevedo.
2." corapanhí a de trem hipomóvel

Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
do regimento de artilharia ligeira n. o 2 António Castanheira, sem encargo para a Fazenda Nacional.
Tenentes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n.? 2 António AI·
ves da Cruz, António Pedro, David Paula Assis Cortesão, Alípio Alfredo Gama, e, adido 110 quadro, António
Lopes Farinha, todos sem encargo para a Fazenda Nacional.
Quadro auxiliar dos servíçoa de artilharia

'I'enente do grupo independente
n. o 2 João Roque.

de artilharia pesada

Esoola Prátioa de Cavalaria

Comandante, o coronel do regimento de cavalaria
l) João Nepomuceno Namorado de Aguiar.

0.°
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Quadro da arma de oavalaria

Coronel da Escola Prática de Cavalaria, Fernando. tuJs
Mousinho de Albuquerque.'
'
Capitão. do. regimento. de cavalaria n." 7 José dá Câmara Meneses Alves, pelo. pedir.
Regimento de oavalaria

D.· 2

Tenente de cavalaria, adido. ao quadro,
nuel de Santana Cunha e Castelo. Branco.

Gustavo. Ma-

Regimento de oavalaria n.O ti

Comandante,
Faria.

interino,

o. major António. Joaquim' de
'
. ".

Regimento de oavalaria n." 6

Alferes do. regimento. de cavalaria n." 9 Domingos Pereira, por motivo disciplinar.
Regimentp de oavalaria n.- 8

Capitão. da Escola Prática de Cavalaria, .Iorge Alcide '
dos Santos Pereira, sem encargo para a Fazenda Na,
eional.
Regime;nto de oavala.ria n.O9

Capitão veterinário. do.batalhão. de metralhadoras
J oão de Almeida Seara.

n. o 3

Esoola Prátioa de Engenharia

Tenente do. serviço. de administração. militar da delegação. da ó. a Repartição. da 2. a Direcção. Geral do. Ministério. da Guerra, na 3. a região. militar, José Francisco.
dos Santos, sem encargo. para a Fazenda Nacionaí.
I,
Batalhão de pontbneiros

,

Capitão. médico. miliciano. do. quadro
de F'reitas Mo.rna J úníor.

especial Jacinto.
"

"

Direcção da arma de aeronáutica
Serviço

de pI'opriedades

e obras

militares

. 11\

Exonerado de director, o. major de engenharia, adido,
Henrique Mora.
Director, o. capitão. de engenharia da Inspecção dos
serviços radiotelegrâflcos e telefónicos, Manuel Bairrão
Bastos de Carvalho.
i .
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Escola. militar da aeronáuttoa

Tenentes da aeronáutica da extinta escola militar de
aerostação, Eugénio Pequito Caldeira Pires e Humberto
da Silva. Delgado.
Quadro da arme. de aeronáutica

Major da aeronáutica do batalhão de aerosteiros Olímpio Pires Ferreira Chaves.
Capitão da aeronáutica 'do batalhão de aerosteiros
José Pedro Pinheiro Correia.
Grupo independente de aviação de bombardeamento

.Tenente da aeronáutica da extinta esquadrilha- de
aviação de treino e depósito, Eduardo Lõbo dos Santos
Moreira.
Grupp de aviação de informação n." 1

Tenente da escola militar
Carvalho Tártaro, pelo pedir.

da aeronáutica,

Fernando

Batalhão de aerosteiros

, Comandante, o capitão da aeronáutica da extinta escola militar de aerostação Mário da Costa França.
Tenente da aeronáutica da extinta escola militar de
aerostação, Jacinto Henrique de Paiva Simões.
6.' oompanhia de reformados

Comandante, o capitão de infantaria, adido ao quadro,
do depósito geral de material de aquartelamento, José
lfllnuel Baptista Lopes.
, . DepÓsito geral de material de aquartelamento

Capitão de 'infantaria,
da Silva Fernandes.

no quadro da arma, Augusto

Ofioinas gerais de fardamento e calçado

. Capitão do serviço de administração militar, da 5.[\Repartição da 2.& Direcção Geral do Ministério da Guerra,
Joio Coelho Lopes.
Oolégio Militar

Instrutor de gimnástica, o capitão de infantaria
mando Martins Dias Rocha.

Ar-

Fábrioa· de munioões de artilharia, armamento e viaturas
de Bra.ço de Prata

Director, o 'tenente-coronel' de artilharia, no quadro de
eomissõell, dor-Arsenal do Exército, Fernando Pimentel
da Mota Marques.
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Fábrioa. de oartuohame e pólvoras quimícas de Ohelas
Director, o coronel na situação de reserva Carlos

José dos Santos e Silva Júnior.
Fábrica de pólvoras fisíoae e artifioios de Baroarena

Director, o major de artilharia, no quadro de comissões, (lo Arsenal do Exército, Mário da Silveira Guerra
Freire Temudo.
Fábrioa. de equipamentos e arreios, de Santa Clara

Director, o tenente-coronel
de artilharia, no quadro de
comissões, do Arsenal do Exército, Raúl do Carmo Si!
mões Pereira.
7.

0_

li.istério da Guem - f.A Direrçio Geral- f.& lepartição

a) Vencimento que, nos termos da lei n." 1:668, de 9
de Setembro de 1924, compete ao oficial em seguida
mencionado que, pela, presente Ordem do Exército é colocado na situação de reserva:
Capitão capelão, Manuel Rolão Correia, 195699, sendo:
vencimento de reserva, 17&$18, lei n." 888, 1.7~81. Tem
dois aumentos de 10 por cento sObre o sõldo.

b) Rectificados publicam-se os vencimentos que, nos
termos da lei n." 1:668, de 9 de Setembro de 1924, competem ao oficial reformado, em seguida nomeado, em
substituição dos que lhe foram arbitrados pela Ordem do
Exército n. o 2, 2. a série, do ano findo:
Coronel José Monteiro Cabral de Vasconcelos, 301601
sendo: pensão dareforma, 238690; lei n.? 888, 23689 e
lei n, o 1:332, 38622.
'
8.°- liDistério da G.erra - t.a Dil'eeção Geral- 2.a Repartição
a) Declara-se que fica sem efeito a parte da declaração
da alínea p) do n." 8 da Ordem do Exército n." 11, 2.'
série, do corrente ano, referente ao major de infantaria
Bernardino de Sena Lopes por já ter chegado li. sua altura para entrar no quadro, na Ordem do Exército n. o 3,
2. a série, de 10 de Março último.
b) Declara-se que o coronel de infantaria, chefe do
distrito de recrutamento e reserva n. o 20, Viriato Borges
Pereira da Silva 8 o capitão da trtesma arma, Joilo Ma-
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chado Toledo ficam suspensos das funções de serviço nos
termos do artigo 151.0 do regulamento de disciplina militar.
e) Declara-se que o aspirante a oficial de infantaria
José Ribeiro dos Santos conta a antiguidade do actual
põsto desde 19 de Fevereiro do 1927, ocupando na escala respectiva o lugar imediatamente à direita do aspirante a oficial José Simões.
d) Declara-se que' chegaram à sua altura para entrar
no respectivo quadro 08 seguintes oficiais de infantaria:
Em disponibilidade, tenente-coronel Alberto da Silva
Pais, major Manuel Gonçalves Mendes e tenentes Joaquim Miranda, snprannmerários,
José Cândido de Campos Penedo e João Isidoro da Silva Alencastre e em
disponibilidade, alferes chefe de música João Alves.

e) Declara-se que por despacho de 21 do corrente
mês foi o tenente de infantaria José Vitorino de Magalhães autorizado a usar o nome de José Vitorino Pavia
de Magalhães, devendo, portanto, o mesmo oficial ser
escriturado nos respectivos registos com êste nome.
f) Declara-se que o capitão de infantaria, adido ao
quadro, Francisco Pereira de Barros passou ao serviço
do Ministério das Colónias, por ter sido requisitado para
servir na colónia de Angola em comissão militar, nos
termos do artigo 5. do decreto n.? 13:309, de 23 de
Março de 1927.
Q

g) Declara-se que ficam sem efeito as determinações
insertas na Ordem do Eeéreito n.? 6, 2.- série, do corrente ano, que colocam na delegação especial do Govêrno da República nos Açõres, como ajudante de campo
e, adjunto da secção militar e como oficial às ordens e
adjunto da secção civil, respectivamente, os tenentes do
regimento de infantaria n. o 4 Manuel do ~ ascimento
Vieira e supranumerário
José Tavares Neto Vaz do
Rêgo, devendo estes oficiais ser considerados em diligência na referida delegação.
h) Declara-se que por portaria
do Ministério do
Comércio e Comunicações de 14 do corrente mês, inserta

no Diário do Gooêrno

n, o

189, 2, a série, de 18, foi no-
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meado o coronel de artilharia Alfredo Augusto de Oliveira Machado o Costa presidente da comissão encarregada de reorganizar os planos de curso e programas,
bem como os quadros do seu pessoal docente e discente
do Instituto Comercial de Lisboa.
i) Declara-se que por portaria de 6 de Setembro de
1927, inserta no Diário do Gooêmo n. o 203, 2. a série,
de 10 do referido mês) foi o cap itão miliciano de artilharia do quadro especial Álvaro Cabral exonerado do
cargo de delegado do Governo para a execução do decreto u.? 12:508, manifestando no desempenho dessas
funções sempre o maior zêlo e dedicação; tl que por
portaria de 28 do Novembro do mesmo ano, publicada
no Diário do Gouêrno n. o 272, 2.11.série, de 3 de Dezembro seguinte, foi o mesmo oficial exonerado a seu
pedido de secretário particular do Ministro dai Agricultura, cargo para que fõra nomeado por portaria do 12
do Novembro do 1926, o qual exerceu com a maior competência, muita dedicação e zêlo e ainda com excepcional interêsse pelo serviço.
j) Declara-se que o capitão de cavalaria, adido, em
serviço no Ministério dos Negócios Estrangeiros, José
de Sá Pais do Amaral, que pela Ordem do Exército
n." 15, 2.a série, de 2:? de' Outubro do 1927, foi colocado
110regimento do cavalaria n.? 8, para os efeitos de que
trata o artigo 9.0 do decreto n." 12:162, de21de Agosto
de 1926, regressa ii. sua anterior situação por ter satisfeito ao disposto no referido art1tí0'
k) Declara-se que o tenente de cavalaria António Marques de Sousa Rosa, que exerceu até 31 de Agosto de
192G o cargo de ajudante de campo do vogal do Conselho Superior do Promoções,
general Tomás de Sousa
Rosa, passou a desempenhar desde 7 do mesmo mês
idênticas funções junto do mesmo general, nomeado por
decreto de 2 de Agosto de 1926 inspector superior da
administração do exército.
l) Declara-se que o capitão de cavalaria José Maria
Brandão de Brito fica suspenso das funções de serviço
nos termos do artigo 151.0 do regulamento de disciplina
militar.

,
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m) Declara-se que o major de engenharia, adido, em
serviço no Ministério do Comércio e Comunicações, Francisco dos Santos Pinto Teixeira, deixa de estar ao serviço do referido Ministério, continuando, porém, na
mesma situação de adido, em serviço no das Colónias,
por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão
civil dependente dêste Ministério, nos termos do artigo
2.° do decreto n.? 13:309, de 23 de Março de 1927.
n) Declara-se que o capitão de engenharfa, adido, com
licença ilimitada, Artur de Melo Quintela Saldanha deixou de estar na referida situação desde 11 de Março de
1919, continuando, porém, desde a mesma data, na situação de adido, mas em serviço no Ministério do Comércio e Comunicações, por ter sido admitido no quadro dos
engenheiros subalternos de 2. a classe, do corpo de engenharia civil.

o) Declara-se que o capitão do engenharia Manuel
Bair.rão Bastos de Carvalho, que pela presente Ordem
do Exército é colocado como director do serviço de propriedades e obras militares da arma de aeronáutica,
acumula êste cargo com o do chefe do serviço de transmissões e ligações da mesma arma.
p) Declara-se que fica sem efeito a colocação no batalhão de infantaria n." 47 do capitão-módico miliciano do
quadro especial António Gomes Ferreira de Lemos, inserta na Ordem do Exército n.? 10, 2.:\ série, 110 corrente ano.
q) Declara-se que é João Inácio Lopes Ribeiro, e não
João Inácio ~beiro Lopes, o nome do capitão veterinário miliciano do liuadro especial que pela Ordem do
Exército n.? 11, 2.:' série, do corrente ano foi colocado
na 3. companhia de administração militar.
11

r) Declara-se que o capitão do serviço de administração militar om disponibilidade Manuel Carmona Gonçalves chegou à sua altura para entrar no respectivo qu adro.
8) Declara-se que, nos termos do artigo 151.° do regulamento de disciplina militar, ficam suspensos das funções
de serviço o capitão miliciano do serviço de administra-
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cão militar, do quadro especial, Abel Augusto Lopes de
Almeida e o tenente adido no quadro do mesmo serviço
Leonel Pereira da Cunha.
t) Vencimentos que nos termos da lein." 1:668, de 9
de Setembro de 1024, competem ao oficial em seguida
mencionado, transferido para a situação de reserva pela
presente Ordem do Exército:
Tenente de infantaria Amadeu da Conceição Roxo,
114~29, sendo pensão de reserva 106~82; 0,14 por
cento 7M7; do vencimento total 35M2 são pelo Ministério das Colónias, sendo Angola a última província on~e
serviu, e 79~17· pelo Ministério da Guerra; tem um aumento de 10 por cento sôbre o soldo.

9.

°-

!1iuistério da Guerra - 1." Ilirecçãe Geral-~.

a

Repartição

Declara-se" que na lista dos sargentos a reintegrar no
serviço da guarda nacional republicana, publicada na 01"
dem do Exército n." 4, 2.a série, do corrente ano, e em
conformidade com o expresso no decreto n. o 15:517, de
29 de Março último, o segundo sargento José de Oliveira, do batalhão de caçadores n.? 1, deve ser considerado intercalado entre os segundos sargentos Manuel
Moitínho e José Maria e o segundo sargento António, do
regimento de cavalaria n.? 3, deve ficar à direita do se·
gundo sargento José Martins, do regimento de cavalaria
n," 4.
10. O-Ministério da Guerra - V Dircc~~o 6éral- P

Repartição

"a) Deelaru-se que por derreto de 15 de Fevereiro do
corrente ano, publicado no Diário do Gocêrno n.? 50,2."
série, de 3 de Março último, foi condecorado com o grau
de cavaleiro da Ordem Militar de Avis o tenente do
serviço de administração militar José Bemvindo Correia
Raposo.

b) Declara-se que por decreto de 30 de Dezembro de
1927, publicado no Diário do G011êrno n." 177, 2.11 série,'
de 4 do corrente mês, foi condecorado com o grau de
cavaleiro da Ordem Militar de Cristo o tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia, Manuel Joaq uím
Gonçalves Costa.
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c) Declara-se
que por portaria do Ministério do Interior, de 16 de Junho do corrente ano, publicada no Diário do COl?êrno n. o 141, 2.:1 série, de 22 do citado mês
e ano, foi louvado o capitão de infantaria José Gonçalves
da Silva Júnior, pela maneira porque se tem conduzido
no exercício das suas funções como presidente da corais'são administrativa
da junta geral do distrito de Braga,
tendo esta comissão sabido grangear
as maiores simpatias e cativantes
aplausos, pois que, com os poucos recursos ele que dispõe, tem realizudu uma obra prodigiosa
sob o ponto de vista administrativo,
como ostensivamente
se tem constatado
tanto nos periódicos da capital como
nos da província do Minho.

d) Declara se que por portaria do "Ministério da Agricultura, do 18 de Abril do corrente ano, publicada noDiário do Gooêrno n. o 94:, 2.:1 série, de ~7 do citado
mês e ano, foi louvado o tenente de cavalaria António
Inocêncio Moreira de Carvalho, pela inteligência, inexcedível zêlo. dedicação, competência
c lealdado com que
desempenhou
as funções do secretário
do Ministro da
Agricultura.

e) Declara-se

que por despacho do Ministério do Inde 9 de Janeiro
do COITHnto ano, publicado no
Diário do Govêrno n. o 2:!, 2.~~ série, de 27 do citado
mês e ano, foi concedida
a medalha
de aesidurdade,
criada pelo decreto n." 12:5:!O, do 21 de Outubro de
19:?6, ao major de infantaria J oaq uím J erónimo Cordeiro
de Brito Faria.
terior,

f) Tendo
Pio XI com
neral Artur
midade com
Portuguesas,

sido agraciado
por Sua Santidade o Papa
a Grã-Cruz de São Gregório Magno o geIveus Ferraa,
é-lhe permitido,
em conforas disposições do H.I'gulamf'nto das Ordens
aceitar, aquela mercê
usar as resp('ctivas

insígnias.

g) Condecorados
com a medalha militar da classé de
comportamento
exemplar, em conformidade
com as disposiçõe~ do regulamento
aprovado
por decreto de 28
de Setembro de 1917:
Medalha de ouro

.00
terbo

onel de engenharia,
Fragoso Ribeiro.

em disponibilidade,

Rui

Vi-"

~.' Série

ORDE:\I DO EX:F;RCITO N.o 12
Dtrecção

517

da arma de engenharia

Major de infantaria Alfredo Ribeiro da Fonseca.
Batalhão

de caçadores

n.· 4

Tenente-coronel Luís Anihal da Gama Pinto.
Capitães: Joaquim Vie-ras Baptista, José António Simões Neves e .Iosé da Silva Soares.
lUedalha

de prata

3.' região militar
Direcção do serviço de propriedades

e obras milttares

Aspirante a oficial do secretariado
José do Sousa Ribeiro.

,

Batalhão

militar

n, o

139

de caçadores n.· 4

Tenentes r Armando Aquiles do Espírito Santo, Heitor
dos Santos Patrício, JObé CorlOs Ferreira, <loSousa e
José da Encaruação Alves do Sousa; milicianos, Francisco José Dentinho, Josó da Costa Estorninho e Vitorino Frederico Ürjsp im; do serviço de administrnção
militar, Ilermonegildo Chaves de Paiva e Manuel de
Sousa Rosal J úuior,
Batalhão de metra.lhadoras n,v 1

Tenente Ramiro Telmo Gomes Pereira.
Regimento

de artilbaria.1igeira

n.· 3

Tenente Firmino José Miranda da Costa.
n.· 1
'I'ononte João António ;Montalvão dos Santos e Silva.
Grupo independento

de artilharia

pesada

Esoola Pratica de Artilharia

'Tenente veterinário Gustavo da Silva :Mota.
Batalhão

de aerosteiros

. Tenente José Maria da Silva Guedes Júnior.
Hospita.l militar auxiliar de Belém

• Ca.pitilo médico Manuel Maria dos Santos Paiva,
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a) Declara. se que no corrente ano concluíram os cursos de instrutores e do monitores de csgrimn na Escola
de Esgrima do Exército os seguintes oficiais, aspirante
a oficial e sargentos:
.
Instrutores

.

Tenentes: do batalhão de caçadores n.? 5, Manuel
Sílvio Pélico de Oliveira 1\ cto o do regimento de artilharia ligeira. n. ° 3, Júlio Oarlos Alves Dias Botelho Dinis e F'irmino José Miranda da Oosta, e alferes do mesmo
regimento Carlos Vidal do Campos Andradn.
Monitores
Aspirante a oficial do batalhão de motralbudoras n.? 1
Horácio Ferreira Saloio .
. Primeiros sargentos: do grupo independente de aviação de protecção o combate, Teobaldo Fernandes Mestre,
e cadetee, do regimento do infantaria n." 7, Abílio Quadros; do batalhão do caçadores n." 7, António Robalo
Cordeiro o do regimento de cavalaria n." 2, Fernando
.Jaíme Machado Faria.
Segundos sargentos: do quadro do serviço do secretariado militar, Aristides César dos Santos, e cadetes,
do regimento de infantaria n.? 1, Mário Albuquerque de
Castro Freiria ; do regimento do cavalaria n. o 1, Alexandre Herculano Garcia. de Sousa Dias o da 3." companhia de administração
militar, Luís Valentim de Campos Soromenho e Fernando da Silva Caetano.
b) Declara-ao que são considerados pilotos aviadores
militares desde 14 do J ulho último, por torem concluído
as provai finais do respectivo curso, os seguintes ofici~:

.

Capitão da. aeronáutica Carlos Marques ~\[agalhl1.es.
Tenentes : de infantaria Dario Augusto Melo de Oliveira, Luís Gomes de Oliva Tolos, Lino Augusto Leão
Teixeira, António Augusto David, Carlos Ciríaco Ferreira da Silva, Francisco Ferreira Sarmento de aforais
Pimentel e Luís Guerreiro Padilha de Oastro; de artilharia, Manuel da Encarnação
Abreu, Joaquim de Almeida Baltasar, Humberto da Cruz o Humberto Pais
Martiu
dos Santos; de cavalaria, João Henrique For-
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reira de 'I'ovar Faro; da aeronáutica Humberto da Silva
Delgado, Jorgo Figueiredo
o José Bentes Pimenta o do
serviço do administração
militar, José Antunes dos Santos Neves.
Alforos : de infantaria,
José Maria Soares de Melo Ro.lrigucs; do artilharia,
Üarlos Mário Sanches de Oastro
da Costa Macedo, (' de cavalaria, Diogo Rogério dos Reis
.Teim do.
r.) Declnra-so que está aberto concurso para a admissão na Escola Central de Sargentos
no próximo ano escolar do 1928-1929 de um aluno de cada uma das arruas de cavalaria,
engenhnria
e aeronáutica,
devendo os
requerimentos
dos candidatos, acompanhados
das notas
de assentos, devidamente
informados
pelos respectivos
comandantes,
especialmente
no quo respeita às condições
cor stautes do artigo 17.0 do decreto n. o 12:992, de 7 de
Jnneiro do ano findo, dar entrada na secretaria da referida Escola, dentro do' DO dias após a publicação desta
declaração
na presente Ordem do Exército. As provas
do concurso iniciar-se
hão na referida Escola om 6 de
Outubro do COlTPntC' ano.
d) Declara-se
quo o tenente miliciano, adido ao nuados oficiais do secretariado
militar,
António iosé
Pereira Pinto de Macedo, que figura com o n. o 15 na
relação por ordem de mérito dos alunos que concluíram
o curso da Escola Preparatória
de Oficiais do Secretariado Militar no uno lectivo do 1926, ínserta na Ordem
do Exército n. o 8, 2." série, do corrente ano. deve figurar com o n." 14, à direita do tenente miliciano adido
no mesmo quadro, António Joaquim Cândido Ferreira,
't:ompetindo :1 êste o n.? 15 na ordem de mérito da referida relação,
a q ual fica assim rectificada na parto respeitante a estes oficiais.
'
rlro

e) Declara-se

nos termos do artigo 18.0 do regulamento do Arquivo Histórico Militar que pelos cidadãos
abaixo indicados foi oferecido, com destino à biblioteca.
e :\ secção iconográfica
do mesmo arquivo, o seguinte:
Eurico Sampaio Satúrio Pires -um
exemplar da sua
autoria, Caçadores 5 de El-Rei, apontamentos
para a sua
história (1808-1903).
João Feijóo Teixeira - diversos retratos de oficiais do
nosso exército.
"
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f) Declara-se, nos termos do § 2.° do urtigo 3.° do
regulamento da biblioteca do exército, q no o oficial, as
estações e os cidadãos abaixo mencionados ofereceram
à mesma biblioteca as publicações a seguir indicadas:
Biblioteca Nacional de Lisboa:
Obras completas de Gil Vicente, reimpressão [ac-similada da edição de 1M2 - Lisboa, 1928 -- (um vol,
in. 8.°).
Biblioteca da Escola Militar:
Catálogo sistemático da Biblioteca da Escola Militar,
- vol. III e v-Lisboa,
1905 e 19:28-dois vol, in. 8.°
Comando da Guarda Nacional Republicana:
Estatística criminal e discipltnar da gUal'dILnacional
republicana relatica ao ano j{J27 - Lisboa, 1928 - um
~olheto .
.A educação do soldado (conferência) tenente José de
Vairinho-Lisboa,
1928-um
folheto.
Barão das Lages, Luís:
Trinta e cinco anos de vida militar (1808-_f843) Barão
das Lajes, Luis - Pôrto s. d. - um opúsculo.
António Cabroira:
.A batalha de Ourique, réplica a um comentário, A.
CabreiraCoimbra, 1928 - um opúsculo.
Ludovico de Meneses;
. O feito de Ourique, L. de Meneses - Põrto, 1928um opúsculo.
Capitão de artilharia
Moura:

Jacinto

José do Nascimento

, Resumo da Hletõria de Macau, Findou do Colombau
&, J. J. do N. Moura-Macau,
1927 -- um vol. in 8.°
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Obituário

1928
Maio 25 - Major, reformado, José Manuel da Silva.
Junho
4 - Teucnto-coronr-I
miliciano de reserva de engenharia Luís F'el cinno Marrecas Ferreira.
Julho 25 - Major, reformado, João Jacinto do Carvalhal Esmeraldo.
"
27 - Capirão. reformado, Dimas Tadeu da Silveira.
Agosto
4-Segundo
conríuuo
do ~lilli5tério da Guerra, João
Valente.
• • 8 - General, ri formado, Guilherme Charters Henriques
de Azevedo.
»
18 - Coronel, reformado, António Fernando do Rêgo
Chagas.
»
26 - General, reformado. Adolfo Almeida Ilarbosa,
»
27 - Terceiro oficial, reformado, .Iosé Joaquim Monteiro.
í

RectifioRçõelJ
Na Ordem do Exército

n.O 1, 2." série, do corrente ano, p. 4,
deve ler-se: "José u ,
Na Ordem do Exército n." 5, 2.· sóríe, do corrente ano, p. 183,
l. 31, onde se lê: "Bentos», deve ler-se: «Bento».
Na Ordem do Exército 11° 10, 2." série, do corrente ano, p. 423,
1. 22, onde se lê: ..3.0 batalhão de infantaria n.· 12», deve ler-se:
«3.0 batalhão de iufantaria n.· 21».

1. 31, onrla se lê: «João»,

Júlio Ernesto de Morais Sarmento.
Está conforme.

o Ajudante

•

General,

c
N.O 13
MINISTERIO DA GUERRA
21 DE SETEMBRO DE 1928

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se ao exército

1.
Ministério da Guerra -

G _:_

o seguinte:

Deu~'"

t. a Direcção Geral- t. a lI.epartição

Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por força do disposto no artigo LOdo decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra, hei por bem. decretar que, nos termos
da lei n.? 1:817, de 12 de Agosto de 1925, se pague o
subsídio mensal de 66 a D. Adolina de Jesus Martins
de Oarvalho Godinho, viúva do major, reformado, Francisco Maria Godinho.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República. em 15 de Setembro de 1928.-ANTÓNIO O~C.ARDE FRAGOSOOARMONA
- Júlio Ernesto de Morais Sarmento.

2. o _ Por decretos de t do corrente mês:
lioistérit

da Guerra-1.

a

Direcção Geral- L a Repartição

Eliminado dos quadros do exército o capitão, reformado, Artnr Luís Filipe de Magalhães, nos termos do
artigo LOdo decreto n. ° 15:150, de 9 de Março do ano
corrente, por se achar incurso na alínea b) do mencionado artigo.
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ftlioistério da Guerra -

2.' Série

t a lIirrcçã& G~ral-P R~partição

Abatido ao efectivo do exército o·tenente-coronel de
infantaria, no quadro de comissões, do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Jaime Augusto Pinto
Garcia por, em 21 do mês findo, ter completado o tempo
de ausência necessário para. constituir deserção.
.
Adidos

Capitão, supranumerário,
do regimento de infantaria
n. o 5 Júlio Duarte Ferreira e o alferes miliciano, do
quadro especial, do regimento do infantaria n.? 12 João
Franco, o primeiro por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério da Agricultura e o segundo por lhe ter sido concedida licença ilimitada.
Reserva.

Capitão do regimento de infantaria n.? 22 João Macedo de Freitas, por ter sido julgado incapaz do serviço
activo pela junta hospitalar de inspecção.

3.

o-

Por decretos de 8 do corrente mês:
Disponibilidade

Major de infantaria, do quadro de comissões, José Marcos Escrivanis, capitão chefe de música António Alves
e o tenente de infantaria Samuel Respeita, o primeiro
por ter deixado de prestar serviço no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, o segundo, que de regresso
do Ministério do Interior se apresentou em 31 do mês
findo, por ter sido dispensado do serviço da guarda nacional republicana de harmonia com o decreto n, ° 15:825,
de 31 de Julho último, e o terceiro por ter ficado nula
e de nenhum efeito, por decreto de 11 do mês findo, a
parte do decreto de 14 de Julho de 1927, inserto na
Ordem do Exército n.? 10, 2.& série, do mesmo ano, que
o separou do serviço.
Reforma

Capitão do regimento de infantaria n. o 12 António dos
Santos Rasa, por ter sido julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção.
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t" Reparliçao

Condecorado com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços, por se achar ao abrigo da alínea a)
do § 2.° do artigo 8.° do regulamento para a concessão
da medalha militar, de 28 de Setembro do 1917, o coronel de cavalaria Fernando Luis Mousinho de Albuquerque.

4.°_ Por decretos de 15 do corrente mês:
linistérie da Guerra - i.a Direcçio Geral-

f

t~Repartição

Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n," 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
aos oficiais em seguida nomeados: infantaria: capitão
Guilhermino da Purificação Mendes, no regimento de
infantaria n." 3, desde 5 de Setembro.do corrente ano;
tenentes: Aurélio Augusto da Cruz Ferreira, adido ao
quadro, desde 2 de Novembro de 1926; Gastão de Melo
Furtado, no batalhão de infantaria n.? 47, desde 2 de
Julho de 1927; Carlos Raúl Camacho, adido, no Ministério das Colónias, desde 15 de Setembro de 1927; Agostinho dos Santos Fernandes. no batalhão de caçadores
n,° 2, desde 31 de Dezembro de 1927 ; administração
militar: tenente miliciano do quadro especial António
Manuel dos Santos Vila, na 5. a Repartição da 2. a Direcção Geral do Miniatério da Guerra. desde 7 de Abril
do corrente ano, por terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial necos sárío para o primeiro aumento de 10 por cento sôbro o sõldo ; serviço de saúde:
capitães : médico José Júlio de Sonsa Santa Bárbara,
director do hospital regional n.? 4, desde 17 de -Setembro de 1927; veterinário, do quadro especial, Francisco
Avelino de Sousa Amado, no regimento de cavalaria
n. ° 2, desde 29 de Setembro de 1927, por terem completado o tempo de serviço efectivo desde a sua promoç110 a tenente necessário para o primeiro aumento de
10 por cento sôbre o soldo.
Aumentado ao efectivo do exército o tenente do serviço do administração militar Eduardo de Freitas Manaças, que, encontrando-se na situação de desertor, foi
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capturado em 9 de Janeiro do corrente ano, pelo que
fica na situação de disponibilidade, até entrar no respectivo quadro.
Quadro especial a que se refere o artigo ti.· do decreto
n.s 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Capitão miliciano de caminhos de ferro, do mesmo
quadro, adido, João Carlos Alves, que de regresso do
Ministério das Colónias se apresentou em 6 do corrente
mês.
Adidos

Capitães: do regimento de infantaria n." 3 Lucínio
Gonçalves Presa, do regimento de infantaria n.? 9 João
Correia da Fonseca, do batalhão de caçadores n.? 7
João Henriques de Almeida, e o tenente do batalhão de
metralhadoras n.? 2 Augusto Quadros Teles de Sampaio, .
por terem sido requisitados para desempenharem comissões de serviço dependentes, os três primeiros do Ministório do Interior, na guarda nacional republicana, e o
último do Ministério das Finanças, na guarda fiscal.
Reserva

Coronel, inspector interino, da 2. a inspecção de artilharia, Coriolano Vítor Salgado de Andrade (> o tenente-coronel farmacêutico miliciano J OSÓ Mariu de J OSIlS Roia
Campos, o primeiro por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção e o segundo por ter atingido o limite de idade, nos termos do
§ 3.0 do artigo 61.0 do decreto n. o 12:017, de 2 de
Agosto de 192G.
linistérieda Guerra
- 3.& Direcção
Geral-5.&Repartição
Exonerado de mostre de gimnástica e esgrima da Escola Militar o mestre de armas António Domiugos Pinto
Martins, em harmonia com o preceituado no n. o 2.0 do
artigo 17.0 do decreto n. o 15:538 e no artigo 4.0 do decreto n.? 15:599, respectivamente de 1 e 16 de Junho
do corrente uno.
'I'enente miliciano de infantaria do quadro especial,
adido, Raúl Guy da Costa Oliveira, por ter deixado de
prestar serviço no batalhão de aerosteiros.
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Repartição

Rejeitado o recurso interposto perante o Conselho de
Recursos pelo major do corpo do estado maior César
Augusto Mano, por ser manifestamente ilegal.
Adido

Corouel do corpo do estado maior Gonipro da Cunha'
de Eça Costa Freitas ~ Almeida, por ter sido nomeado,
por decreto de 10 do Agosto último, chefe do estudo
maior da colónia de Angola, uos termos do artigo 107.°
do decreto 0.0 12:490, de 4 do Outubro de 1920, ficando
supranumerário no seu quadro, nos termos da alínea a)
do § 3.0 do artigo 15.0 do decreto com fôrça de lei de
25 de Maio de 1911, modificado pela lei n.? 798, de 31
de Agosto de 1917.

5.°- Putarias

Por portarias de 3 do corrente mês :
lioistério da Guerra -

t. a Direcção Geral- 2. a Repartição

Tendo a experiência demonstrado a necessidade urgente do alterar muitas das disposições constantes do
regulamento do campeonato do cavalo de guerra e dos
anexos VlI e VIU do regulamento de remonta, manda o
Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da
Guerra, nomear uma comissão 'constituída pelos oficiais
de cavalaria abaixo indicados, servindo o primeiro de
presidente e o último de secretário, para proceder à revisão e confeccão do novos rogulamentos :
Coronéis: Eduardo Augusto Lopes Valadas, Leopoldo
Augusto Pinto Soares e João Nopomuceno Namorado
de Aguiar.
Tenente-coronel Manuel da Costa Latino.
Major Francisco de Assis Jura de Carvalho.
Capitães: Armando Idalino da Cruz Mesquita e Filipe
de Azinhais Mendes.
lini~ttrio di Gmri-

ta Direcção (lml-

3." Rppartiçã.

Dissolv ida a comissão de que trata a portaria desta
Repartição, de 2G de Julho último, inserta na Ordem do
Exército n." 11, 2.11 série, de 11 de Agosto findo, por
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se ter reconhecido
que por portaria
de 14 de Junho
último, da, 3. n Repartição
da: 4. a Direcção Geral dõste
Ministério, inserta na Ordem do Exército n. o 8, 2. a sério,
de 30 do mesmo mós, tinha sido nomeada uma comiseão
com as mesmas atribuíções.

Por vortarla de 6 do corrente wês:
liui81ériodói.Guerra - 2,& Direcção Gml-

3.& Repulição

Nomeado para fazer parto da comissão liquidatária
do Arsenal do Exército,
de que trata n portaria de 5 de
Julho, inserta na Ordem do Exército u." 10, 2.:1 série,
dõ corrente ano, o coronel, sub-director da arma de artilharia, Alberto Carlos das Neves e Castro.

Por portarias de 8 do corrente mês:
linisléno

da Guerra-

L

&

Direcção Geral- 4. & Reparll{ão

Louvado
o coronel de cavalaria Fernando Luís Mousinho de Albuquerque
pelo bom sonso, inteligência
o
dedicação com que exerceu o comando da Escola Prática
de Cavalaria
de Outubro do 1D::?5 a Agosto de 1928,
introduzindo-lhe
grandes
aporfeiçoumontos
e melhoramentos a fim de poder rivalizar com as siinilan s estrangeiras, no que domonstrou
qualidades de comando muito
apreciáveis,
serviços estes considerados
importantes
e

extraordinários.

,

Louvado o major da ueronáutiea Alfredo Dovalle Portugal pela importante
comissão de serviço que desempenhou na. viagem do hidro-avião
Arqos, que ::;0 destinava
a realizar a viagem do circunnnvegação
aérea, tendo
realizado
a bordo do mesmo hidro-avião
os étape«: Alverca, Casablanca,
Vila CiSnllI'OS, Bolama, durante
as
quais trabalhou
oxtenuanteuiente,
<!llor pilotando, quer
colaborando
nas diversas operações do abastecimento
II
descolagem,
dando constantes
l' rovas do espírito do sacrifício, competência profissional, grande altruísmo, prestando assiro altos e relevantes
serviços ao exército.

2.' Série
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6. o - Por determinação do Goyêrno da República:
Ministério da Guerra - 2.& Direcção Geral-

a.a Repartição

Tenente do serviço do administração militar, do regimento de cavalaria n.? 6, Joaquim da Fonseca Patacas.

liuistério da Guerra - 3. a Direcção Geral- 6.& Repartição
Tenente-coronel do corpo do estado maior, no regimento de cavalaria n.? 2, para os efeitos da alínea a)
do artigo 17.0 do decreto de 2ó de Maio de 1911, modificado pela lei n." 798, de 31 de Agosto de 1917, José
Joaquim Rumos, pelo pedir.
Govêrno Militar dos AçOres

Ajudante de campo do governador, o capitão de infantaria, do mesmo governo militar, João Coelho Borges.
Capitão de infantaria António Silveira Bettencourtficando exonerado de ajudante de campo do governador.
3.' ínspeoção de infantaria

Inspector, o coronel do batalhão de caçadores n.? 1
Francisco Soares de Lacerda Machado.
Quadro da arma

Tenentes: do regimento de infantaria n." 15, António
Mil-Homens Correia; do batalhão ele caçadores n." 3,
Manuel Francisco Candeias; do batalhão de ciclistas
n.? 1, Amaro Garcia Loureiro, e do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, José Luciano de Cabral e
Castro.
Adidos ao quadru

Tenentes Tubal Filipe da Trindade e Silva e José
Daniel Clemente e os alferes Firmino Marques Marçal
e José António Fernandes, todos do infantaria o adidos,
que do regre sso do :\Iinistério das Colónias se apresentaram, os três primeiros em 13 do corrente mês e ~ último em 1 de Agosto findo.
Qua.dro espeoial a que :'le refere o artigo IP do decreto
n.O7:823, de 23 de Novembro de 1921

Tenontes milicianos: de infantaria, da 7.1),Repartição
dilo 3.a Direcção Geral do Ministério da Guerra, Arme-
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lim Cândido de Moura Dinis; do regimento de infantaria
n. o 3, António Maria de Sousa Pinto e, do batalhão de
metralhadoras n." 1, Fernando Eugénio da Costa Vieira.
Regimento

de infantaria.

n.· 1

Tenente médico miliciano, do extinto batalhão de caçadores n. o 10, Raúl Henriques.
Regimento

de infantaria

n.- 2

Alferes miliciano, do extinto batalhão
n.? 10, João Anselmo Ribeiro.
Regimento

de infantaria

de caçadores

n,> 15

Major médico miliciano, do extinto batalhão de caçadores n." 10, João Baptista Frazão.
Regimento

de infantaria

n." 7

Tenente do regimento de infantaria n." 5 Manuel José
Loureiro, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento

de infantaria.

n.O 12

Majores médicos milicianos do extinto batalhão de
caçadores n.? 10 José do Almeida Rebêlo e Francisco
Maria.
Alferes chefe de música, em disponibilidade, João Alves e milicianos do extinto batalhão de caçoadores n." 10
Arnaldo Cordeiro, Antero do Andrade, José Duarte Simão, Carlos Alberto Marques, Horácio Freire Beirão e
José da Costa e Silva.
Regimento

de infantaria

n.· 115

Coronel, inspector interino da 4. a inspecção
taria, Joaquim Mendes Cabeçadas.
Regimento

de infantaria

de infan-

n.· 17

Capitão do batalhão do caçadores n.? 9 João Nunes
Sequeira, por motivo disciplinar.
Alferes, adido ao quadro, Mariano Álvaro Ferreira.
Regimento

de infanta,;la

n .• 18

do regimento de infantaria n.? 10 José Maria
Anes de Assis, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Capitão

Batalhão

de caçadores

n.O :2

Tenente, adido ao quadro, do regimento de infantaria
n.? 21 António Nunes Vitória, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
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Batalhão de caçadores n.O E\

'I'enente, adido ao quadro, do batalhão de caçadores
n.? 7 José Joaquim de Oliveira Pegado, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Batalhão de caçadores n.O 7

Tenente do serviço de administração militar da 5. a Repartição da 2.3 Direcção Geral do Ministério da Guerra,
em disponibilidade, Acácio Monteiro Cabral.
Batalhão de caçadores n.O9

Capitão da Escola Prática de Infantaria, João Dias
Leite Machado, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Alferes de infantaria, adido ao quadro, José António
Fernandes.
Batalhão de metralhadoras

n.· 1

Tonente de infantaria, em disponibilidade, Arnaldo José
Claro da Fonseca.
Escola Pratioa de Artilharia

Capitão do regimento
cardo Vaz Monteiro.

de artilharia

ligeira n. o 3 Ri-

Quadro da arma de artilharia

Majores de artilharia com o curso do estado maior da
5. a Repartição da 3. a Direcção Geral do Ministério da
Guerra, Francisco Aires de Abreu, e do grupo de defesa
submarina de costa José Guilherme Oosta Coutinho de
Vilhena.
Regimento de artilharia

ligeira n.O 1

Alferes do regimento de artilharia ligeira n. o 3 Rubi
António Marques, sem dispêndio para a Pazonda Nacional.
Regimento de artilharia ligeira n. ° 2
Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
do grupo de artilharia a cavalo n. o 1 Ernesto António
Ribeiro Maltês.
Regimento de artilharia

ligeira n.O3

Capitão de artilharia do quadro da arma
Adolfo de Melo Leite da Gama LObo.

Gutltavo

Regimento de artilharia ligeira n.o 4

Capitão picador tio regimento de cuvalnria
filo Nunes Pereira.

ll.o (3

Teó-
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Tenentes de artilharia: do grupo mixto independente
de artilharia montada n." 24, Luís Falcão Mena da Silva
e do extinto Parque Automóvel Militar, João Carlos
Tavares Ferreira da Cunha.
Grupo independente de artilharia. montada n. 14
Alferes do Quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
adido ao quadro, do regimento de cavalaria n." 6 José
António da Conceição,
O

Grupo independente de artilharia de montanha n.· 16
Comandante interino, o major segundo comandante
João José Pinto da Oruz Azevedo.
Segundo comandante, o major do regimento de artilharia ligeira n.? 2 Carlos Gouçalves Pereira de Barros,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Grupo de defesa submarina de oosta
Exonerado de adjunto, o capitão-tenente José Vítor
de Sousa Peres Murinelo, pelo pedir.
2.· brigada de oavalaria
Capitão do quadro da arma José da Câmara Meneses
Alves.
Quadro da arma de caTala.ria
Tenente do regimento de cavalaria n. ° 6, adido ao
quadro, Raúl Baptista Lúcio da Silva.

Regimento de cavalaria n.· 1
Tenente do regimento de cavalaria n.? 6, adido ao
quadro, José Joaquim de Figueiredo.
Regimento de oavala.ria. n.· 2
Capitães, de cavalaria com o curso do estado maior,
do quartel general do Govêrno Militar de Lisboa, Humberto de Luna da Costa Freire e Oliveira, para os efeitos da alínea g) do n. o 1.° do artigo 434. ° do decreto de
25 de Maio de 1911, e do regimento de cavalaria n.? 5
Estêvão Alvos Barbudo, som dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Regimento de cavalaria n.· 4
Alferes do regimento do cavalaria u,° 7 Mário Campos Costa, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.

li,' Série
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Tenente de cavalaria, adido ao quadro, João de Almeida e Silva, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de eavalarfa n,· 9
3,· gr-upo

Major do cavalaria do quadro da arma João Justino
de Morais 'I'eixeira.
Capitão do cavalaria, da Escola Central de Oficiais,
Manuel Martiniano de Oliveira Marrecas.
Direcção da arma de aeronáutica

Sub-director, O tenente-coronel da extinta esquadrilha
de treino e depósito Francisco Xavier da. Cunha Aragão.
Comissão técnica de aeronáutica

Exonorado de vogal, O capitão do quadro da arma
Josó Pedro Pinheiro Corroia.
Vogal, o capitão do grupo independente do aviação
de protecção e combate Jorge Metelo de Nápoles Manuel.
Batalhão de aerosteiros

Tenentes:
de infantaria Joaquim Pedro Alexandre
Borges e de artilharia, adido, Manuel de Almeida de
Ávila, ambos da extinta escola militar de aerostação.
Grupo independente de aviação de bombardeamento

Comandante, o major da Direcção da arma de aeronáutica José Barbosa dos Santos Leite.
Depósito de material aeronáutico

Capitão da arma de aeronáutica
Sousa Lõbo.

Joaquim Tedim de

Quadro dos oficiais médioos

Tenente médico do Instituto Profissional dos Pupilos
do Exército Norborto Lima Coelho de Magalhães.
Quadro especial a que se refere o artigo 5." do deoreto
n." 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Capitão médico miliciano do batalhão
n. o 4: Manuel J oaq uim Ruivo da Fonseca.

de caçadores

Hospital militar regional n.· 3

Major medico do regimento de infantaria n.? 8 Jacinto
Humberto da Silva Tõrres, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
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3.· oompanhia de saúde

Comandante, o tenente- coronel médico do hospital regional n.? 3 Alberto dos Santos Monteiro, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Depósito geral de material de guerra

Chefe de secção da secretaria do cadastro de armamento e serviços comerciais, o major do quadro auxiliar
dos serviços de artilharia do extinto Arsenal do Exército,
José Emídio Adauta Figueiredo de Mendonça.
Fábrioa. de munições de artilharia,
armamento e viaturas em Braço de Prata

Majores de artilharia do extinto Arsenal do Exército,
João Isidro Tavares Montano, Walter Lima, Raúl Ferrão e do quadro de comissões Flaviano Eugénio da Costa.
Capitães: de artilharia do extinto Arsenal do Exército,
. Mário Alberto Sardinha Pereira Coelho, Autónio Rodrigues dos Santos Pedroso, António da Costa Malheiro e
do quadro de comissões Roberto de Matos e do quadro
auxiliar dos serviços de artilharia, adido ao quadro do
extinto Parque Automóvel Militar, Manu01 Tomé.
Tenentes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
adidos ao quadro do extinto Arsenal do Exército, Estêvão Dias da Cruz e Rafael Carvalho Matias.
Carreira de tiro de Trancoso

Tenente de infantaria, adido ao quadro, Aurélio Augusto da Cruz Ferreira, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Oomíaaão técnica de automobilismo
da oirounsorição da Ma.deira

Delegado da inspecção das tropas de comunicação
jnnto da referida comissão, o tenente de infantaria, no
quadro da arma, Manuel de Faria.
Conselho Tutelar do Exéroito de Terra e Mar

Vogal, o coronel de artilharia,
Alberto César de Faria Graça.

7.0_lioistério

no quadro da arma,

da Guerra- t.a DirecçãoGeral- f.A Repartição

Declara-se quo o major de infantaria José Augusto
de Melo Vieira é considerado exonerado do lugar de
professor do Instituto Feminino de Educação e Trabalho

2." Série
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por ter sido separado do serviço por decreto de 14 de
Julho de 1927 (Ordem do Exército n.? 10, 2.· série, do
mesmo ano).
8. o-linistério

da Guerra- t. a Direcçlo Geral- t' Repartição

a) Declara-se que o coronel de infantaria Francisco
Soares de Lacerda Machado, nomeado pela presente Ordem do Exército inspector da 3. a inspecção de infantaria,
exerceu o referido cargo, interinamente,
desde 11 de
Agosto findo até à presente data.
b) Declara-se que os majores nos termos do decreto
n.? 14:869, de 11 de Janeiro do corrente ano, em disponibilidade, Álvaro Pacifico de Oliveira e Sousa, Francisco António de Campos, João Carlos 'feles de Azevedo
Franco e Luis Ernesto da Cunha Lima chegaram à sua
altura para entrar nQ quadro dos capitães da sua arma
e que os capitães em disponibilidade João Alves Ferreira, Armando Públio de Oliveira e António Duarte
Carrilho e os tenentes em disponibilidade Arnaldo José
Claro da Fonseca e Samuel Respeita e supranumerários
António Rodrigues de Moura e Júlio Morais Alão, todos
de infantaria, chegaram à sua altura para entrar nos
respectivos quadros.
c) Declara-se que os capitães do regimento de infantaria n.? 9 José Maria Fernandes e de infantaria, em
serviço no grupo de aviação de informação 0.° 1, José
Dias Bargão, ambos adidos ao quadro, passaram ao serviço do Ministério do Interior, por terem sido requisitados para desempenhar uma. comissão de serviço dependente do referido Ministério, na guarda nacional republicana.
d) Declara-se que é alferes, e não tenente, o chefe de
música Manuel Joaquim, que, pela Ordem do Exército
n. ° 12, 2. a série, do corrente ano, foi colocado no quadro dos oficiais chefes de música.
e) Declara-se que é João Miguel Rocha de Abreu o
verdadeiro nome do aspirante a oficial que, pela Ordee:
do Exército n. ° 16, 2. a série, de 1927, foi promovido a
alferes para o regimento de "infantaria n. ° 17. " .
-
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f) Declara-se que fica sem efeito a colocação no quadro da arma do tenente do regimento de infantaria n. o 8
Carlos Cruz, inserta na Ordem do Exército n. o 6, 2. a série, do corrente ano.
g) Declara se que o aspirante a oficial de infantaria
António Nicolau Caldeira conta a antiguidade do actual
posto desde 19 de Fevereiro de 1927, sendo colocado na
respectiva escala do acesso imediatamente à esquerda do
aspirante a oficial Manuel Afonso Cardoso.
h) Declara-se que é Carlos Joaquim Marques Leitão
de Barros o tenente do artilharia em serviço na 5. a Repartição da 3. a Direcção Geral do Ministério da Guerra
o oficial a quem, pela Ordem do Exército n.? 12, 2.a sério, do corronte ano, foram concedidas as vantagens do
§ único do artigo 6.0 do decreto n,o 5:570, de 10 de
Maio de 1919, modificado pela lei n.? 1:030, de 28 de
Agosto de 1920, e não Joaquim Marques Leitão de Barros no quadro da arma, como foi publicado na referida
Ordem do Exército.
i) Declara-se que o tenente de artilharia Luís Manuel
da Costa, que, pela Ordem do Exército n,o 18, 2. a série,
de 1927, foi colocado no regimento de artilharia de costa
n. o 2, para os efeitos da alínea a) do artigo 433.0 do
decreto de 25 de Maio de 1911. completou em 27 de
Agosto findo as condições da referida alínea, pelo que
foi mandado recolher à Sua anterior situação.
j) Declara-se que deve ser considerada por convoni ncia de serviço e não pelo pedir a colocação uo regimento de artilharia ligeira n. o 1 do tonente do regimento
de artilharia ligeira n, o 3 António Augusto 'I'avares o do
alferes do mesmo regimento Alborto Coriolano Miranda
da Costa, inserta na Ordem do Exército n.? 12, 2. a série, de 31 de Agosto do corrente ano.
le) Declara-se que deve sor considerado como colooado, pela Ordem do Exército n.? 11, 2.a série, do corrento ano, no regimento de artilharia ligeira 11.° 2, som
encargo para a Fazenda Nacional, o capitão do quadro
auxiliar dos serviços de artilharia, supranumerário, António Castanheira, o qual, pola Ordem do Ecércdo n.? 12,
2.:L série, de 31 do uiôs findo, foi transferido para ao
2. a companhia de trem hípomôvel.
f.

2.8 Sérlo
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l) Dsclara-se que, por portaria de 9 do Julho do corrente ano, iuserta no Diário do Gov~rno n." 162, 2.a sórie, do 17 do mesmo mês o ano, foi nomeado secrotário
do Ministro da Agricultura o capitão de artilharia Alexandre Gomes de Lemos Correia Leal.
m) Declara-se que desistiu de servir nas colónias nos
termos do decreto n, o 13:309, de 23 de Março de 1927,
no corrente ano, o tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia Alexandre Pereira Trindade.
n) Declara-se que fica sem efeito a determinação inserra na Ordem do Exército n." 6, 2.11.série, do 17 de
Maio findo, que colocou no regimento de cavalaria n." 7
por motivo disciplinar o alferes da Escola Prática da
Arma, Francisco António do Araújo de Azevedo Pimenta
da Gama.

o) Declara-se que fica suspenso das funções de serviço nos tormos do artigo 151.0 do rogulamento de disciplina militar o tenente, adido ao quadro, do regimento
do cavalaria n.? 6 Raúl Baptista Lúcio da Silva.
p) Declara-se que o capitão de engenharia, adido, em
serviço no Ministério das Colónias, Pedro Caetano Mariu de Portugal Colaço deixou de estar ao serviço do
referido Ministério, continuando porém na mesma situação de adido mas em serviço no Ministério do Comércio
o Comunicações por ter sido nomeado para desempenhar
o lugar de adjunto da Administração Geral dos 'I'rabalhos Geográficos e Cadastrais.
q) Declara-so quo dovo ser considerado como colocado
no grupo independente de aviação de bombardeamento, e
não na Escola Militar de Aeronáutica, como foi publicado na Ordem do Exército n.? 12, 2." série. de 31 do
mês findo, o tenente da aeronáutica, da extinta Escola
Militar do Aorostação, Humberto da Silva Delgado.
1') Declara-se que a colocação do capitão do serviço
de administração militar Alcido do Oliveira na 3. a inspccção da ndministrução
militar, insorta na Ordem do
R.l'ército n.? 11, 2.:1 série, ao corrente ano, foi por conxoniõncia do serviço.
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8) J...ista dos oficiais que no segundo quadrimestre do
corrente ano se ofereceram para servir nas colónias,
durante o mesmo ano, nos termos do decreto n. o 13:309,
de 23 de Março de 1927:
Infantaria

Capitães:
José Gomes.
JolI.o José Vinagre.
Jaime Augusto dos Santos Borges.
José Augusto de Anunciação Silva.
Tenontes:
Pedro Joaquim.
Manuel António da Silva Pereira.
Manuel José Rodrigues.
André Dias da Silva.
José Francisco da Silva, miliciano do quadro especial.
José de Lemos e Sousa.
Amândio Augusto de Morais.
Alferes:
Ant6nio Augusto do Nascimento.
Artilharia

Capitães:
João da Costa Teixeira Pinto (a).
José Maria Rebelo Valente de Carvalho (a).
Ricardo Vaz Monteiro (a).
Eduardo Hermenegildo Andrade de Freitas.
JolI.o da Costa Andrade, miliciano do quadro especial.
Oavalaria

Tenente:
Antero Fernandes.
ServiQo de admíntatração

militar

Capitão:
João Coelho Lopes.
Tenente:
Júlio Duarte Costa, miliciano do quadro especial.
(a) A inscrição dêstes oficiais é condicional, em virtude do lugar que ocupam na respectiva escala, não sendo nomeados se lhes
vier a pertencer a nomeação e nessasdata lião sntisflae rem às condições do artigo 7.°

2." Série
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t) Vencimentos que, nos termos da lei n." 1:668, de 9
de Setembro de 1924, competem aos oficiais cm seguida
mencionados,
transferidos
para a situação de reserva:
Pela Ordem do Exército n.? 12, 2.:1.série, do corrente
ano:
Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
Manuel Simões Birrento, 380Mó,
sendo: pensão de reserva,
197t$73; 0,14: por cento, 49632; lei n." 888,
24t$70; lei n.? 1:332, 108570. Do vencimento
total
3681505 são pelo Ministério das Colónias, sendo Angola
a última província onde serviu, e 12,$40 pelo Ministério
da Guerra.
Tem um aumento de 10 por cento sóbre o
sõldo.
Pela presente Ordem do Exército:
Coronel de artilharia Coriolano Vítor Salgado de Andrade, 407676, sendo: pensão de reserva, 310~63; 0,14
por cento, 3lí04; lei n. ° 888, 3M36; lei n. o 1:332,
62673. Tem dois aumentos de 10 por cento sóbre o
sõldo.
u) Vencimento
que, nos termos da lei n." 1:688, de 9
de Setembro
de 1924, compete ao oficial em seguida
mencionado,
transferido para a situação de reforma pela
presente
Ordem do Exército:
Capitão de infantaria António dos Santos Rasa, 95839,
sendo: pensão de reforma, 93t318; 0,14 por cento, 2~21.

9. o _

BiDi~tério da Guerra- f." Jlireeçá. Geral- 4. a Rfparllção

a) Para os devidos efeitos se transcreve
o decreto da
Presidência
da l{(>pública, de 25 de Agosto do corrente
ano, publicado no Diário do Govêrno n. o 195, 2.::1 série,
da mesma data, que 6 do toor seguinte:
« Usando
da faculdade
que me concede o docreto
n ," 14:172, de 12 de Agosto de 19~7: hei por bem conferir, nos termos do artigo 39,° do regulamento
das ordons portuguesas,
ao coronel José Vicente de Freitas,
Presidente
do Ministério e Ministro do Interior, tendo
em considernção
os assinalados
(' relevautes
serviços
prestados
à Pátria e à República, no oxorclcio das suas
altas funcões, c em circunstâncias
as mais graves e exeepciouais
da vida da Nação, o grau de grã-cruz da
Ordem Militar. da 'I'õrre e Espada».
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b) Tendo sido agraciado pelo Governo Alemão com a
2. a classe da Cruz Vermelha Alemã o major do serviço
de administração militar Eduardo Guedes de Carvalho
Meneses, é o mesmo oficial autorizado a aceitar essa
condecoração e a usar as respectivas insígnias.
c) Condecorados com a medalha militar de prata da
classe de comportamento exemplar, em conformidade
com as disposições do regulamento aprovado pelo decreto de 28 de Setembro de 1917:
Ministério

Tenente
Mesquita.

da Guerra - 3.' Direcção Geral
8." Repartição

de infantaria

Joaquim

Osório da Cunha Dá

Direcção da Arma de Artilharia

Tenente de artilharia João Vitorino Fróis de Almeida.
Escola Prática

Tenente

de infantaria
Batalhão

de Infantaria.

Luís do Carmo dos Inocentes.
de ciclistas n.· 2

Tenentes de infantaria Alfredo da Silva Cardoso e
José Paulo Patacho Ribeiro de Almeida.
3." oompanhia de administração

militar

Tenente do serviço de administração
da Purificação do Nascimento Santos.

militar Carlos

d) Declara-se que, por portaria do Ministério da Marinha, inserta no Diário do Govêrno n. o 88, 2.11.série,
de 20 de Abril do corrente ano, foram condecorados
pelo Instituto do Socorros a Náufragos com a medalha
de cobre de filantropia e caridade os tenentes: da aeronáutica José Maria da Silva Guedes Júnior e do batalhão de aerosteiros Alberto Augusto Rodrigues.

10.

o -lIinistério

Declara-se

da Guerra -

ta Direcção Geral- 5. a Repartição

que, nos termos do artigo
do 26 de Outubro de 1927,
radas hábeis D. Edelzinta Albertina da
Braklamy e D. Maria dos Desamparados
n,o 14:525,

3.0 do decreto
foram consideSilveira Neves
Peixoto Coelho

2.· Série
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para receberem ao abrigo do artigo LOdo referido decreto, os vencimentos de seus maridos, o capitão de infantaria, reformado, José António Padesca Braklamy
o o alferes reformado Baltasar Dias Coelho, internados
na Casa de Saúde do 'I'elhal.

11. o -lIinislério

da Guerra- 3." Diretção Geral- 5." Repartição

a) Declara-se que, nos termos do artigo 54.0 do decreto n.? 11:296, de 30 de Novembro de 1925, é considerado pilõto aviador civil desde 10 de Julho do corrento ano, por ter concluído nesse dia as provas finais
do respectivo curso, o civil António de Sousa Santos.

b) Declara-se que os oficiais a seguir mencionados
desempenharam as funções de instrutores eventuais da
Escola Central de Oficiais, nos períodos a seguir indicados:
Tenente-coronel da aeronáutica Francisco Xavier da
Cunha Aragão, de 19 de Março a 19 de Junho de 1928.
Tenente-coronel de cavalaria D. Luis da Cunha Meneses. de 12 de Dezembro de 1927 a 15 de Janeiro de 1928.
Capitão de infantaria Jorge Henrique Nunes da Silva,
de 19 de Março a 19 de Junho de 1928.
Capitão de artilharia com o curso do estado maior
Joviano Lopes, de 25 de Abril a 19 de Junho de 1928.
c) Declara-se que os oficiais ri. seguir mencionados
deixaram desde as datas abaixo indicadas, referidas ao
corronte ano, de desempenhar as funções de instrutores
eventuais da Escola Central de Oficiais :
Coronel do corpo do estado maior João Augusto Crispiniano Soares, desde 19 de Junho.
Major da aeronáutica Alfredo Dovalle Portugal, desde
19 de Junho.
Capitão de cavalaria Armando Idalino da Cruz Mesquita, desde 19 de Junho.
Capitão do serviço de administração militar José Fernandes Duarte, desde 17 de Abril.
d) Declara-se que o capitão do cavalaria Armando
Tdalino da Cruz Mesquita desempenha. desde 9 de No-

vembro de 1927, as funções de instrutor de equitação
da Escola Central de Oficiais.
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f) Declara-se,

nos termos do artigo 18.0 do regulamento do Arquivo llistórico Militar, que, pelo coronel
de artilharia, na situação de reserva, director do Museu
Militar, Vítor Leopoldo Machado da Câmara e Silva,
foram oferecidos, com destino à biblioteca do mesmo arquivo, 49 documentos originais referentes ao coronel de
artilharia J oso Pedro Soares Luna.

Obltu.ário
1928
Agosto

5 - Alferes, na situação de reserva, Alberto Afonso.
14 - Major, na situação de reserva, António Manuel de
Matos Ferreira.
Scternhro 8 - Capitão, reformado, Joaquim Martins de Carvalho.
8 - Alferes, reformado, Franeisco Lourenço.
»
»
9 - Capitão, reformado, Isidoro Ferreira de Sousa Alvim.
»

RecUtlcRQõe""

Na Ordem do Exército n.s 12, 2.' série, do corrente ano, p.1>05,
1. 8, onde se lê: "Cerqueira", (leve ler-se: «Cerveira" ; p. 50\),1.17,
onde se lê: «Pereira», deve ler-se: «Pedreira».

Júlio Ernesto de Morais Sarmento.
EstA conforme.

o Ajudante General,

~r~g~
~

N.O 14
MíNfSTERIO

DA GUERRA

II DE OUTUBRO DE 1928

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(2.- Série)
Publica-se ao exército o seguinte:

1. o

-

Decretes

lliuistério da Guerra - Rrparti~ão do Gabiuete
Decreto n.· 15:966

Pela revisuo do prOCCRSO do ex-coronel de cavalarla
António Rodrigues ~rontês, verifica se :
1.0 Quo êsto ex-oficial foi demitido do serviço do exército por decreto de ~8 d Junho de 1913, alegando-so
para tanto o disposto no artigo 18.0 do decreto do 23 de
Outubro
do HH1, o mais tarde reintogrndo,
pOI' 80 ter
considerado
encontrur-so
nos termos do n. o LOdo artigo
2.0 do decreto dt amuistia !l.0 4::.!2:3, do Maio do 1018 ;
2.° Que o mesmo oficial foi novamente demitido por
decreto dI' 2-4:de J.' \ l reiro de Hll D, Rendo a sua deruis-

silo justiticuda
tornado

haver
quica

com a acusaçuo

quo lh« era imputada

do

parto no rnovimonn, do iusur reição monárque ontão
I
produziu c declarando
o Governo

usar para tal, cOIUO para a -unfl1issftu do outros oficiais,
da Iaculdude !]Il!' lh e ora ('oIlCt'dida pelu lei n." 8:34, do
fi ti I, overciro do Jll -smo uno, u qual autorizuvn o Pod r Exccutiv O It tomar todas as 1l1l'didJlS de carácter
finunceiro I militar condu '('l1t -ti a dehclar inteira e ràpidam mto a mesma ill;;UIT(lk, o.
Izualui nt. s v 'ritic,] que a (!t missão foi doer .tada
som (j1J 8(1 uchass
(h'vida
logulmonte comprovada
3.
aCU!UI<':'o qu
ra feita nqU( lo oticial, porqull.nto só pos,
t( riorlll
nto, i to {>, I III 4- II lllrt:0 do 1019, foi doterminado pt'Jo CIntilo llinbtro
dfL Ou rrl1 quo so proco-
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desse a auto do íuvostignção, O qual só foi iniciado aos
dez dias do mesmo mõs.
No próprio dia 10 de Mal'~o o ex-corou I António Rodriguos Montês apresentava
um r CIII'SO!lO
on olho d
Ministros alegando não haver comotido os facto 'Iue lhe
eram imputados,
recurso a que foi negado provimento
por dospacho d 20 do m mo m s, vi to que o Con olho de Mini tros não tinha outros eloiu nto além do
que deram origem à demissão.
Porém, ultimadas as invo tiga Õ08, foi o auto pr
nt
ao comandante da oxtintu 1.11 divisão do exército, a quem
competia docidir; o õste, por despacho lançado 1ll 1 ~ de
Abril de HHÜ, fundado nas dispo, ições da l'l'gr, 4,· do
artigo 208,° do Oódigo do Pl'OC08S0 Criminal Militar d
1911 o artigo 1.0 do doer to n.? fl:377, do 11 de Abril
do 1919, considerando a prova rosultauto dos d )lO'IIU mtos das tost munha inquiridas, pelos quai claruuionte 'e
demons trn Vil. q no O argü ido non humo. partiei pU<;1l0 tomara no movimento, com o r lato do todo' o actos da
sua "ida particular
durunte o sou decur 'o e absoluta,
monte desligado d lo, ordenava que o processo 1'0.: arquivado
o argüido põsto imodiutnmontt
0111 lib rdud ,
r onhec ndo- '(I unpllcitam nte, II. sim, qu 1\ d mi [o
fOrl)-dada som Iundameuto que li justificu 81',
E c rto que p -lu npliencão da lei u." 1:244, d 1 22
O <.'0'-('01')11'[
António Rodriguos l\fonll' deveria ter . ido
d mitido elo HOI'\'il'O do
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tomando

part
na
ampanhas contra o régulo Gungupor motivo da ua nccão nelas foi coudccorudó
com o grnu d caval iro ela Ordem da TOrre (' Espadu,
do Vnlor, Loaldude
~1órito, e ainda na. operações contra O' cuumutas, entrandonos
combato de Mufilo, <lereR
do bivaque 110 .\ ucongo, marcha debaixo do fogo de
Dumequero a. Almondo , defesa do bivaque em Almoudo,
marcha cl baixo de logo til Almendo a Inhocru, tomada
da (\lllbala tio 'ullmato
1\ <JU('IlO, marcha duhaixo d
fogo e tomada (lo 'UIIIDato (; rundo, \ por rnzão (Ia sua
aceno nestas última' lhe foi concedido grau dp oficial da

nhuna,

rdem

da 'I'õrr

o Esp:ula,

do Valor,

Lealdade

e 1\1é-

ri t () ;
'011. idorando
quo o mesmo ex-oficial, actualmente
('I.'llg -nário,
encontrn quá i lia indigõncin, não podendo
adquirir
m iio de ub: istõncia por e ncoutrur quási

l\go;

'un. id mudo que à .'nçã.o l impõe o <I(I\'('r - cuja
oh orvãneiu
imultfln\'lII1H\IlÍl\ o semprujusta
l\ fecundad socorrer c alto ubandouar uqucles (IlIO bum a souboé

o Incam impri»
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FRAGOSO OARMONA-José
Vicente de Freitas - José
da Silva Monteiro --António de Olireira Salazar-Júlio
Ernesto de JIorais Sarmento -, Auibul de Jlesquita Guimarlles-António
Muría de Bettencourt Rodrigues-José
Dias de Araújo Correia - JOlSéBacelar Bebtamo -Duarte
Pacheco - Joaquim Mendes do Amaral.

DE

lioistério d, Guma.-

U Direcçáo Gml-I • Repartição

Usando da faculdade q uo mo confere o n. o 2. o do artigo 2.0 do -lecreto n.? 12:740, de 2G de Novembro de
1920, por fõrça do di sposto no artigo 1.° do decreto
n." 15:331, de 9 do Abril do 1928, sou proposta do Ministro da Guerra:
boi por bem decretar que. nos termos
da lei n.? 1:817, do 12 do Agosto de 19::5, se pague o
subsídio mensal do 6/) a D. Fruncisca Cãudida Azevedo
o sua filha solteira D. Inês Cándida Azevedo, viúva o
órfã do tenente, reformado,
Manuel do Azevedo.
O Ministro da Guerra assim o teuha entendido e faça
executar.
Paços do Govõrno da República, 22 dEI Sr-tembro do 1928.-ANTÓNW
ÜSCAJ~DE FRAGOílO OAIUIONA-

Júliu Ernesto de Morais Sarmento,

2.0-por

decretos de 16 de Agosto último:
Mlllistério da Guerra - J. a Díret'~ao Gera! - 5, a nt'parti~ão

Exonerado
do professor
cfecti \'0 da 10." cadeira da
Escola Militar o tenente-coronel
do !:i01'\'i{;0de administração militar Vitorino Múxirno de Curvalho Guimarães.
I~XOll('rado de professor
adjunto, provisório,
da 19.&
cadeira· da Escola Militar o capitão do artilharia Vítor
Hugo Duarte de Lemos.

3.

o_

Por decretos de 22 do mês findo:
illllisttrio

da 6urm - f ~ nirrc~áo Gml-l

A

Rrpartiçán

Concedidas
as vantagens
do que trata o artigo 27.0
do docreto n.? 4:75G, do 28 do ...\.gosto de 1918, a partir'
de 15 do Agosto do corrente ano, ii enfermeira
militar,
em serviço no Hospital l\lilitar Principal, Sofia da Graça
Franco, por tor completado dez anos de serviço efectivo
como enfermeira militar.

2." Série
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linistério da Guerra- f.& Direcçáo Geral- 2.a Repartição
Quadro

,

especial a que se refere o artigo ri.' do decreto
n.s 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Tenente
miliciano
de artilharia,
do mesmo quadro,
adido, José de Almeida Sousa Sacadura, que de regresso
do Mínistório das Colónias so apresentou
em 18 do corrente mês.
Disponibilidade

Capitães:
de infantaria,
Leopoldo Leal Dias e, do cavalaria,
José do Sá Pais do Amaral, ambos adidos, que
do regresso
respectivamente
dos Ministérios
das Colónias e dos Nogócios Estrangeiros
se apresentaram
em
18 do corrente mês.
Inactividade

Tenente,
adido ao quadro, do batalhão de caçadores
n.? 8 António Pedro Correia Limpo de Lacerda, por lhe
ter sido im posta a pena de três meses desta situação.
Reserva

.Capitães,
adidos ao quadro, de infantaria,
Francisco
Costa o) do batalhão de ciclistas n.? 1, José Alexandrino
de Paula Pinto, por terem sido julgados incapazes do
serviço activo pela j unta hospitalar
de iuspecção.
Reforma

Capitães:
de infantaria,
no quadro da arma, Armando
Públio de Oliveira o do sccrr-tariudo militar, na situação
de reserva,
Manuel Rosado Poros, O primeiro por ter
sido julgado incapaz do todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção e o segundo por tor atingido o limite
do idade, nos termos do n. ° 3.0 do § 2.0 do artigo 60.0
do decreto n. o 12:017, de 2 de Agosto de 1926.

Minislério da Guerra - P Direcção Geral -

a.a Reparlição

Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 14
do Julho de 19:H, inserta na Ordem do Exército n." 10,
2." série, de lG do mesmo mês e ano) que deu baixa do
serviço militar, por se acharem incursos nas disposições
do artigo 2.0 do decreto com fôrça de lei n.? 13:137, de
lG do Fevereiro
do mesmo ano, aos primeiro sargento
do regimento de artilharia ligeira n." [) Joaquim Moreira.
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dos Santos e segundos sargentos
do mesmo regimento
.José Maria Ferrão, Alfredo Augusto de Sá, Augusto dos
Santos Governa, Valentim Baptista Simões, Avelino Luís
M.arq nes, e do regimento de infantaria n. o 6 Joaquiru do
Melo, excepto no que respeita
ao direito a quaisquer
vencimentos,
quo não poderá ser-lhes reconhecido
em
relação ao tempo em que não prestaram serviço militar.
Os últimos quatro sargentos
tinham sido, posteriormente àquela data, reformados,
nos termos do § único
do artigo 2.° do citado decreto 0.° 13:137, pertencendo
presentemente
à 2.11 companhia de reformados.

Ministério
da Guerra- ta DirrrçãoGcral- 4.11 Beparlição
Condecorados
com a medalha militar do preta da classe
do boos serviços, por se acharem ao abrigo da alínea a)
do § 2.0 do artigo 8.° do regulamento
para a concossão
da medalha militar, de 28 de Setembro de 1917, os seguintos oficiais:
Coronel do corpo do estado maior Liberato Damião
Ribeiro
Piuto e tenentes coronéis: reformado.
do corpo
do estado maior, Augusto Botelho da Costa Veiga; de
infuntnria,
I'ossidónio
Augusto Ducla de Sousa Soares,
iá falecido; de engenharia, Julio César de Carvalbo Teixeira, o do serviço de administração
militar, Luis Pereira
Loureiro.

4.0-,PDr

decretos de 29 dG mês findo:
liai.Urio da Guma - f. a DirerçioGeral- t. a leparliçio

Demitido
do serviço
ros, reformado,
Jacinto

do exército,
pelo pedir,
Augusto Guedes.

o alfo-

Adidas

Por terem sido dispensadas
do serviço Ill1C prestavam
no Instituto Feminino do Educação e Trabalho,
nos termos do artigo 5.0 do decreto u, o 15!D55, de 15 do corrente mês, 3.S lS(lguint~ professoras
efectivas:
D. Sara de Sonsa o D. Isaura Martins de Queiroz,
de música o canto coral.
D. Alda Guedes Teixeira,
do francês.
D. Iaria Alexandrina
Pires Chaves, do desenho, pintura e arte decorativa.
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IImistério da Guerra - ta Direcção Geral- 2.& Repartição

Separados do serviço do exército o major médico, no
quadro, Francisco de Assis de Almeida Côrte Real e os
tenentes de infantaria, adidos ao quadro, José Augusto de
Araújo, e do batalhão de ciclistas n. o 1 Ladislau Augusto
Meles, nos termos do artigo 158. o do regulamento de disciplina militar.
Conselho de Recursos

Vogal, o general João de Morais Zamith.
Regimento de sapadores mineiros

Capitão de engenharia, no quadro de comissões, do
'extinto Parque Automóvel Militar, Arnaldo de Albuquerque Barata de Sousa Teles, que se apresenta para preenchimento de vacatura no respectivo quadro.
L" companhia de saúde

Tenente

do quadro auxiliar dos serviços de saúde,
-supranumerúrio,
o alferes do mesmo quadro Alfredo da
Palma Vaz, contando a antiguidade desde 27 do corrente
mês.
Escola. Militar

Exonerado de comandante, pelo pedir, o general, na
situação de :reserva, Abel Hipólito.
Comandante, o general, adido ao quadro do generalato, Roberto da Cunha Baptista, ficando exonerado de
vogal do Conselho de Recursos.
Dispohib1lidade

Capitão do secretariado militar, no quadro de comis-sões. do extinto Parque Automóvel Militar, José Salas,
tl o tenente chefe de mú ica, em inactividade, José Pires
da Cruz, por em 23 de Agosto último ter êste último
terminado tl. pena que lhe foi imposta.
Reeetva

Tenente-coronel farmacêutico J aciuto Serrão Burguette
Gaspar e os capitães do regimento de infantaria n." 10
António Afonso Terroso e adido ao quadro Francisco
Bastos de Matos o do regimento de cavalaria n.? 3 Joaquim Augusto de Avolar Pinto Tavares, o primeiro nos
termos do § 3.0 do artigo G1. o do decreto n, o 12:017, de
2 de Agosto de 1928, e os restantes por torem sido julgados incapazes do serviço activo pela junta hospitalar
de inspecção.
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Reforma.
Capitão de infantaria,
na situação de reserva, Ismael
Teixeira
da Silva e alferes farmacêutico,
da Farmácia
Oentral do Exército,
Maximino Augusto Sampaio, o primeiro por ter atingido o limite de idade, nos termos do
n." 3.° do § 2.° do artigo 60.° do decreto n.? 12:017, de
2 de Agosto de 1926, e o segundo por ter sido julgado
incapaz
de todo o serviço pela junta hospitalar
de ins-

pecção.

5. ° - Por decretos de 6 do corrente mês:
Ilioistério da Guerra - La Direcção Geral-!.

a Repartiçlo

Ooncedidas
as vantagens
de que trata O § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 do "Maio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
aos oficiais em seguida nomeados:
infantaria,
major
Américo Maria Bivar de Sousa Dores, no regimento de
infantaria
D.O 1, desdo
1 de Novembro, capitão Artur
LObo de Campos, n9 quadro de comissões, desde 26 de
Outubro, e tenente Alvaro Augusto Martins Vicente, no
batalhão
de caçadores
n." 2, desde 31 de Dezembro de
1927, por terem completado o tempo de serviço efectivo
como oficial necessário,
os dois primeiros
para o segundo aumento
de 10 por cento sobre o soldo, e o último para o primeiro aumento;
serviço de saúde: major
médico,
graduado,
do quadro especial, José Bernardo
Correia Ribeiro, na Fábrica
de Material de Guerra ele
Braço de Prata, desde 5 de J unho de 19213, como capitão, por ter completado
o tempo de serviço efectivo
desde a sua promoção a tenente necessário
para o primeiro aumento do 10 por cento sobre o sõldo ; quadro
auxiliar elos serviços do artilharia, tenente Alfredo Evangelista,
em serviço na Fábrica de Equipamentos
e Arreios, desde 10 de Abril do corrente ano, por ter completado o tempo de serviço efectivo como oficial nccessário para o primeiro aumento de 10 por cento sobre o

sóldo.
Disponibilidade
Major do serviço do administração
militar,
tur Armando de Magalhães Correia, que do
Ministério
do Interior
se apresentou
em 1
mês, por ter sido dispensado
do serviço da
cional republicana.

adido, Arregresso do
do corrente
guarda na-

2.' Sórie
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Reserva

Coronéis, de engenharia, graduado, adido, em serviço
no Ministério das Colónias, Alfredo Augusto Lisboa deLima, e médico, director do serviço de saúde militar,
José Agostinho Rodrigues, e os capitães de infantaria,
adido ao quadro, António Angelo Baptista e do quadroda arma, José Joaquim Pereira de Castro, os dois primeiros por terem atingido o limite de idade, nos termos·
do n.? 2.0 do § 2.° do artigo 60.0 do decreto n.? 12:017,
de 2 de Agosto de 1926, e os últimos por terem sido
julgados incapazes do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção.
Reforma

Alferes de infantaria, adido ao quadro, Firmino de
Matos Marçal, por ter sido julgado incapaz de todo o
serviço pela junta hospitalar de inspecção.

lIinistério da Guerra - L a Direcção Geral- 3. a Repartição
Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 26 deNovembro de 1927 inserta na Ordem-do Exército n. o 17,
2,:1 série, de 17 de Dezembro do mesmo ano, que deu
baixa do serviço militar, por se acharem incursos nas
disposições do artigo 2.° do decreto com fõrça de lei
n ,o 13: 137, do 16 de Fevereiro do mesmo ano, aos segundos sargentos do regimento de infantaria n.? 9 Luís
Augusto da Silva e António da Costa Macedo, e ao segundo sargento n.? 44 da 3.a companhia de reformados
António Alves Janeiro Sobrinho, que posteriormente foi
reformado, excepto no que respeita ao direito a quaisquer vencimentos, que não poderá ser-lhes reconhecido
em relação ao tempo em que não prestaram serviço militar.
6. o -

Portarias

Por portarlas de i9 do mês findo:
linistério da Guerra - Rrpartição do Gabinete
Tendo o marechal Manuel de Oliveira Gomes da
Costa publicado o II volume da sua obra Descobrimentos
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e Conquistas, trabalho êste em 9.ue revela mais uma vez
amor ao trabalho e acendrado patriotismo: manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo
Ministro da Guerra, louvar o referido oficial, dando-lhe
.assim um público testemunho do aprêço em que teve o
seu trabalho.

.a sua inteligência,

lIioislério da Guerra - i.a Dirécção Getal- P Repa:rlição
Não tendo sido incluídos nas portarias de 14 de Máio
e 31 de Dezembro de 1921 o coronel do corpo do estado maior Liberato Damião Ribeiro Pinto e tenentes-coronéis: reformado, do corpo do estado maior Augusto
Botelho da Costa Voiga, de infantaria Possidónio Augusto Ducla de Sousa Soares, já falecido, de engenharia Júlio César de Carvalho 'I'eixeira e do serviço de
administração militar Luís Pereira Loureiro, e seudo de
justiça colocar estes oficiais om circunstâncias idênticas
aos mencionados naquelas portarias, porquanto pela
mesma época prest ram idênticos serviços ; tendo em
alto apreço e justa considerucão
os notáveis serviços
'Prestados ao exército pelos ofieiais que constituíram o
quadro dos lentes e lentos adjuntos da Escola de Guerra,
durante todo o período da Grande Guerra, por forma a
}Jermitir !1 inteira proparacão dos oficiais exigida pelas
necessidades da mobilização : manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, considerar extraordinários e importantes tais serviços e louvar,
pelo notável zêlo, inteligência e superior proficiência
que manifestaram no desompenho daqueles serviços, os
oficiais acima mencionados,

Por portarIa de 22 do mê3 findo:
H;oislério da Guerra- f.a Direcção Geral- f.a Repartição
Admitido no Asilo de Inválidos Militares da Princesa
D. Maria Bonedíta o primeiro sargento músico Manuel
-José da Costa, n.? 2:115 da 'l ," companhia de reformados, por lho aproveitarem as condições 2. a e 5. do arzigo :4.0 do respectivo regulamento.
Q
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Por portarIa de 6 do corrente mês:
lIinislério da Guerra - Repartição do Gabioe,e

Nomeada a comissão abaixo indicada para rever e
modificar o serviço de correspondência e expediente de
todas as repartições, unidades o estabelecimentos militares com o duplo objectivo de o simplificar e de reduzir ao mínimo a despesa que ora muito afecta a Fazenda
Nacional:
Coronel de infantaria Júlio Augusto Rodrigues de
..Aguiar Júnior.
Tenente-coronel de infantaria Henrique de M~o.
Major do serviço de administração militar Eduardo
'!Guedes de Carvalho Meneses.
Capitão de infantaria, com o curso do estado maior,
Reinaldo Vale do Andrade.
Capitão do secretariado militar Júlio Carvalho Vidal,

7. o - Por determinação do Govêrno da República:
linistério

da Guern - f.a Dmcçio Gml-

Capitão do socretaríado
.José Salas.
3.'

militar,

2. a Rfparti~ão
em disponibilidade,

Reparbíção

Tenentes, de infantaria, adido ao quadro, da carreira
de tiro de Trancoso, João dos Santos Aboim, som dispêndio para a Fnzeuda N acioual, e do quadro dos ofi-ciaís do secretariado militar, Acácio Antunes.
ATquívo geral

Capitão do secretariado militar, da 1.& Ropartição
desta. Direcção Geral, Manuel Grilo da Cruz Andrade.

Mini,tério da Guerra - 2. a Direcção Geral-

5_'l

Repartição

lf:jor do serviço da administração militar, om dís] ~
nibilidade, Artur Armando de Magalhães Correia,
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Quadro da arma de infantaria

Tenente-coronel
Vasco Críspiniano
da Silva, ficandoexonerado
do cargo que exercia no Governo Militar da
Madeira.
Major do batalhão do metralhadoras
n.? 2, Alexandre
Soares Ferreira
de Loureiro.
Tenento do batalhão
do ciclistas n." 2, Júlio AlbertoGomes de Carvalho, polo pedir.
Adidos ao quadro

Tenentes:
José António do Lima, quo de regresso doMinistério
das Colóuius se apresentou
om 18 do mês
findo; do regimento de infantaria u.? 14, Joaquim Martins Miguel, por motivo disciplinar,
o do batalhão demetralhadoras
n.? 2, Luis Corroia Mourão.
Alferes Eduardo
Leitão Poreira,
que do regresso doMinistério
das Colónias
se apresentou
em 18 do mês
findo.
Regimento

de infantaria

n.· 3

Tenente
miliciano ele infantaria,
do quadro especial,
António Maria de Sonsa Pinto, sem dispêndio para a.
Fazenda N acional,
Regimento

de infantaria

n.> 4

Comandante,
o coronel elo distrito de recrutamento
ereserva n. o 4, Álvaro Pais do A taído, para os efeitos da
alínea e) do artigo 4;37.° do decreto de 25 de Maio
de 1911.
Regimento

de infantaria

n.s 11

Tenente
adido ao quadro,
do batalhão de caçadores
n.? 9, EJuino Ramos, por motivo disciplinar.
Regimento

de infantaria

n.· 12

Segundo comandunte,
o tenente-coronel
de infantaria,
no q uadro da arma, José Machado Duarte Júnior.
Majores, de infantaria,
no quadro da arma, Francisco
António de Campos, e do batalhão
de metralhadoras
n. o 2, J osó Francisco Faúlho Rasoilo.
Batalhão

Tenente
chefe
Pires da Cruz.

Batalhão

Tenente de infantariu,
pelo pedir.

n.s 6
em disponibilidade,

de caçadores

de música,

José-

n.s 8
adido ao quadro, João Toscano,

de caçadores

~.• Série
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Batalhão de metralhadoras
n.O 1
Capitão do serviço da admiuiatracão
militar, da 4.a
recção Geral do Ministério da Guerra, José Armando
Palma Graça.
Tenente miliciano do quadro especial, com o curso
arma, do batalhão
de ciclistas n." 1, Mário Pessoa

557

Dida
da
da

Costa.
Batalhão

de metralhadoras

n.v 2

Capitão de infantaria,
adido ao quadro, José Augusto
-da Cruz, pelo pedir, que de regresso do Ministério do
Interior
se apreseutou
em 12 do mês findo.
Distrito

Tenente
Pereira.

de recrutamento

do regimento
Dírecção

e reserva

de infantaria

D.O

n.· 16

16, Cristóvão

da arma de artilharia

Para o dosem pcnho dos serviços a q ue se refere o artigo 3.0 do decreto n.? 15:868. do lU de Agosto do corrento ano:
Delega,;fio

na Região

~orle

Chefe, o coronel do artilharia, no quadro de comissões,
do extinto Arsenal do Exército, Fruucisco Gonçnlvo«,
Toucnte-coronel
do artilharia,
no quadro de comissões,
do extinto Arsenal
do Exército,
Fernando
Cardoso do
Albuq uerq ue.
Del eg ação

na RegiDo Sul

Chefe, o coronel de artilharia, no quadro de comissões,
do extinto Arsenal do Exército, Francisco Xavier do Amaral.
Capitão de «rtilhar-ia, no quadro de comissões, do oxtinto Arsenal do EX<"G,dto,João Vítor Ferreira da Fonseca.
Quadro da arma de artilharia

Coronel, do grupo do defesa submarina do costa, Luís
Maria do 1\fl\lo Vaz do Sampaio.
Capitão,
Fraucisco
David Caldcr, ficando exonerado
de ajudante
do campo do director intorino do extinto
Arsenal do Exército.
Regimento

de artilharia

de oosta n.· 1

Capitães dr artilharia:
DO quadro
de comissões, Jaime
Alberto Valadas Lopes Fernandes,
para os efeitos das
alíneas b) o [J) do artigo 434.° do decreto do 25 de Maio
de 1911, e da Fábrica do m níções do artilharia,
armamouto e viaturas do Braço do Prata, António Rodrigues
dos Santos Pedroso,
sendo o último pelo pedir.
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Regimente; de a.rtilharia de costa n.· 2

Tenentes: da Escola Prática de Artilharia, OUTlos deSousa Gorgulho, e do regimento de artilharia- de costa
n." 1, Manuel Martins de Oliveira, ambos pelo pedir.
Grupo independente de a.rtilharia pesada na 2

Tenente de artilharia, do Instituto Profissional dos
Pupilos do Exército, António Pinto de Balsemão Canhoto.
Gmpo de defesa submarina de costa.

Comandante, o tenente-coronel do regimento de arti-·
lharia de costa n.? 1, António Gonçalves Pinto Júnior;
1." brigada de cavalari

'l.

Comandante, o coronel de cavalaria, Leopoldo Augusto Pinto Soares, ficando exonerado de chefe da 4. aRe·
partição da 2.1\ Direcção Geral do Ministério da Guerra.
Quadro da arma de cavalaria

Tenente do regimento de cavalaria
Sa 'rtos Pereira do Carmo.

n." 4 Fernando

Adidos ao quadro

Major do regimento de cavalaria H.O 6 Francisco Alexandre Lobo Pimentel, por motivo disciplinar.
Tenente Roberto Gnudõncio Miguóns que, de regresso
do Ministério do Interior, se apresentou em 27 do mês
findo por ter sido dispensado do serviço da guarda nacional republicana.
Regimento de oavalaria n.· 2

Segundo comandante, o tenente-coronel
Martins Lusignan de Azevedo.

Francisco

Regimento de oavalaria n.· 6

Tenente do regimento do cavalnria n." 9 Francisco
Jardim Grangor, por motivo disciplinar.
Regimento de oa.valaria n.· '1

Capitão capelão do extinto corpo de capelães militares da guarda nacional republicana Elísio Mateus de
Campos.
Regimento de. oavala.ria n.O8

Capitão picador do regimento de cavalaria n.? 1 José
António de Abreu, pelo pedir.
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Regimento de sapa.dores mineiros

Alferes do batalhão de pontoneiros Henrique Herculano
Santa Clara da Cunha, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.

•

Regoimentode telegrafistas

Capitão de engenharia do extinto Parque Automóvel
Militar, Raúl Cardoso Ressano Garcia.
Direcção da arma de aeronáutica
2.' Repartição

Chefe, o major da aeronáutica, no quadro da arma..
Olímpio Pires Ferreira Chaves.
Capitão da aeronáutica, no quadro da arma, José Pedro Pinheiro Correia.
Direcção do serviço de saúde militar

Director, o coronel médico inspector da 5.:1inspecção
Francisco Dinis de Carvalho.

t

6.' inspecção do serviço de saúde militar

Inspector, o coronel médico da Direcção do Serviço.
de Saúde Militar, José Henriques Bugalho.
3.' companhia de administração militar

Tenente

do serviço de administração
militar,
da 2.a Direcção Geral do Ministério
5.a Repartição
Guerra, Eugénio Reinaldo Gonçalves.

da
da

Escola Militar

Exonerado de ajudante do bibliotecário o tenente de
artilharia Elisau José Pinto Vilas Boas.
Depósito geral de material de aquartelamento

Capitão de infantaria,
cisco Páscoa.

no quadro da arma, João Fran-

Fábrica de material de guerra de Braço de Prata.

Tenente do serviço do administração militar, no quadro de comissões, do extinto Parque Automóvel Militar,
Carlos José da Silva.
Colégio Militar

Exonerados dos cargos que lhes vão designados nos
termos da última parte do artigo 5. o do decreto n. o 15:955,
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de 15 de Setembro do corrente ano, os seguintes ofíciais :
Coronel de infantaria Celestino Júlio Garcia Gomes,
instrutor de gimnástica.
Capitão de artilharia António Miguel Monteiro Libório, instrutor de artilharia.
Capitães: de infantaria Fernando Sobrinho Toscano e
Carlos Alberto Saraiva dos Santos Ferreira, o de cavalaria Vitorino Gama de Oliveiru Barata, assistentes de
estudo, cargo qno o primeiro desempenhava desde G de
Feveroiro do corrento ano.

8.

0_

Hinistério da Guerra -

Repartição do Gabinete

'rendo sido agraciados com as mercês da Sociedade
Portuguesa da Cruz Vermelha abaixo designadas os oficiais em seguida mencionados, é-lhes permitido usar as
respectivas insígnias:
Cruz

Tenente-coronel,
Rodrigues Gomes.

VerlTlelha

na

aituação

de ~1:éJ:'it,o

de reserva,

Joaquim

Medalha de louvor

Major de artilhcria Carlos Gonçalves Pereira de Barros.
Capitães: do infantaria Luís Gonznga da Silva Domingues e de artilharia Vorlssimo José da Silva e Costa.
Tonentes: de infantaria Alberto Oliveira de Sousa
Machado o Manuel José Nogueira Leite Braga; de artilharia António Dario Vioira ; do quadro especial Manuel
da Sil va Dia, o do q uadro auxiliar Domingos Felizardo
da Cruz e veterinário David 1301'gC's.

9. o ,-lIinistério

da Guma - f,' Direcçlio Geral- 2.' Repartição

a) Em harmonia com a determinacão III) do n.? 3.° da.
Ordem do Exércüo n.? 9, L." série, de 20 de Setembro
do corrente ano, publica-se :L relação dos coroúéis das
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diferentes armas a quem é aplipável a designação de
coronel tirocinado para general:
Infantaria

Raúl Olímpío Boaventura Ferraz.
Pedro de Paula Pinheiro Machado.
João Estêvão Aguas.
Alexandre José Malheiro ,
Francisco Soares de Lacerda Machado.
Artilharia

João Luis Carrilho.
Jacinto OO~Reis Fisber.
Daniel Rodrigues de Sousa.
Amílcar Barcinio Pinto.
Eugénio Augusto Almada Castro Bilstein de Meneses.
Ca.val aria

Eduardo Augusto Lopes Valadas.
b) Declara-se que chegaram à sua altura para entrar
nos respectivos quadros os capitães : de infantaria Leopoldo Leal Dias, José Alfredo do Amaral Esteves Pereira e Guilherme Carlos Oom, e de cavalaria Bento
Moita, todos em disponibilidade.
c) Declara-se que, nos termos do disposto no decreto
n." 12:398, de 30 de Setembro de 1920, deixa de estar
suspenso das funções de servieo o tenente de infantaria,
adido ao quadro, Eugénio de Loureiro Almeida Fontes.
d) Declara- se que o tenente de infantaria, adido ao
quadro, do regimento de infantaria n.? 5 José Roberto
passou ao serviço do Ministério do Interior, por ter sido
requisitado para desempenhar uma comissão de serviço
dependente do referido Ministério na guarda nacional
repuLlicana.
e) Declara-se que o coronel de artilharia José Pedro
Soares e o major, da mesma arma, Alberto Camacho
Brandão, respectivamente comandantes da artilharia do
Governo Militar dos Açõres e da Madeira, são os delegados da Direcção da Arma de Artilharia para o desempenho dos serviços a que se refere o artigo 3.° do decreto n.? 15:858, de 16 de Agosto do corrente ano.
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.0 Declara-se que ~ tenente do artilharia, no quadro
da arma, Elison .Jo~6 Pinto Vilas Bons foi mandado prestar .sorvico na Comissão de História Orgânica (\ Politica
do Exórcito Português .
.1) Declura-so
que do vo sor con idr-rnrla som aflito a
determinação
in801'1:1 na Ordem do Erército n." 1:3, 2.n s6rio, do corrente ano, qlle colocou como comandanto interino (10 g'rllpo independente
do artilharia
de montanha.
11.0 15 o major, sl'gundo comandante,
João José Pinto
da Cruz AZ0Vlldo.
h) Declaru-se
que fica som í'feito a determinação
Berta lia Ordem do E.rfrcítu II. o I::!, ::!.a série, do iH
Agosto findo, que colocou na ~." companhia do trem
pornóvel,
som pnrarg'o parn a Fuzenda Nacional, os
nentes do quadro auxiliar dos serviços do artilh.u-ia
r('~inwllto de artilharia
ligeira n." 2 António Alvee
Cruz C António 1'0<11'0.

indo
hito-

do
da

i) Declara-se

que por portarin do Ministór!»
do Iutodo Ui <11' .1unho <10 corrente ano, puhlicadn !lO Diô»
rio do Gorêrno n." 1·41, j.' ;;(\l'il·. de :Jil, foram os oficiais nhaixo mencionados louvados polu maneira por que,
fuzoudo parto da comissão adui.nistrntivu
da Junta Chorai
<lo distrito dI' Braga, se 10m «ouduzido !lO exerc-ício das
fuw'ill'S que S[IO adHtl'it1ls :\ mesura comissão, a qual tem
sabido ,!:l'llngl'ul' as maio I'H, si IIIpatins li ca ti vantes nplauF(j)S, pois qU(~, com oS POIICOS recurSDfl do qW-l di8põe,
tem I'PHlizado uma obra prodigiosa
sob
ponto <18 "ista.
aclministl':ltivo,
como ostcnsivamente
so ÍllUl constatado
ttlDt~ !lOS pel'ió<licol> da capital
como, nos da província
do l\{iuho:
, 'l'<'lwntfls: miliciano
do ttrtilharia, Domingos
M<"lo
l\1nri Ilho FaküO Bal':I ta; do hlltnlll1io dll ca<:atlol'ps n. o 9,
]Uann(!l GOll~,d,'o da ~ih';~, t' miliciano, do IUesmo
talhão, Alberto CfLlldido Hel)ôlo Branco.
rior.

°

no

oa.-

J)

Dpclarn RC q"llC o cnpitão do cavalaria. JO:lquim Aude A,'elar Pinto 'l'aval'eH, qno pa Rtt h f'itltação de
llCSt lT:l. por dt'croto rIo ~S) do mês finJo, inserto
lH~ pre.r
sento Onlem do E.rf.rcito.
emqunnto niío fOl' pÔf\to pm
exc~uç'fLO o código <ln mutiladoR, tem diri ..ito ]Jl'oyisol'iam(!utr aol' \' ncim ntOf\ de efoetiviJado por ÍI\r ~ido eonsiderado
inyálido de gu~rra pOlá junta de que trata. o
gusto
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do

k) Declara-se
que a colocação do major médico J acinto Humberto
da Silva 'I'õrres
no Hospital
Militar
Re!:,rlonn.l n." 3, inserta na Ordem do Exército n." 13,
2. Ii série, do correute
ano, deve ser considerada
por
COll\('niênci..~ de serviço.
I

l) Dcelnra-se
que a colocação. do tenente do serviço
de administração
militar J osó Francisco
dos Santos na
Escola
Prática
de Engcuharia,
inserto
na Ordem do
Exér'cíto 11.0 12, 2. a série, do corrente
ano, devo ser
consideradu
por conveniência
de serviço.
m) Declara-se
que o coronel médico Domingos José
dos Sautos Guerreiro
('I o major
módico José Lopes de
Oliveira
de Castro,
ambos supranuruorúrioa,
chegaram
à sua altura para entrarem nos respectivos
quadros.
n) Vencimentos
que, nos termos da lei n." 1:668, de
9 de Setembro de 1924, competem aos capitães de ínfantaria cm sHguidn. mcncionudos,
transferidos
pela presente
Ordem do Exército para a. situu.<:~(j)de reserva :
José Alexandrino
de Paula Pinto, 2(j5Dó~, sondo:
pensão de rrserva,
187650; 0,14 por cento, 17658; lei
n. o 888, 20ó50; lei n. o 1 ::332, 41601. Do vencimento
total 35507 são pelo MinistÍ'ri@ das Colóaias,
sendo
S. Tomó a última provincia onde serviu, e 231652 pelo
Ministério da Guerra- Tem um aumento de 10 por ceaso
sobre o sõldo.
Francisco da Costa, 413B74, sendo : pensão de reserva,
20M25;
0,14 por cento, 55662; lei n. o 888, 267$18; lei
n." 1:332, 12MGO. Do vencimento total B9Uô14 são pelo
Ministério das Colónias, sendo Timor a última província
onde serviu, e 17t$GO pelo Ministérío da. Guerra. T m
'llm aumento
de 10 por conto sôbro o sõldo.
Antóuio Angelo Baptista,
2-46507, sendo: pensão de
reserva, 1616:36; 0,14 por cento, 40634; lei n." 8R8,
20617; lei n." 1:3B~, 2.t.a~0. Do vencimento tota1207604
lilo pelo ~liDistéri
das Colóuius, sendo Angola a última
província onde serviu, e 39bQ3 pelo Ministério da Guerra.
António Afonso To. aso, 428~90, sendo: penl'ão de
reserva, 2106; 0,14 por cento, 48638; lei n. o 888, 2.[)S83;
lei .n." 1:332, 144~ô9. Do vencimento total 183675 são

'
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pelo Ministério das Colónias, sendo Timor a última província ondo serviu, o 24:)~15 pelo Ministério da Guerra.
Tem dois aumentos de 10 por cento sobre o sôldo.
Francisco
Bastos do Matos, 271~05, sendo: pensão
de reserva,
187650; 0,14 por cento. 21,~; lei n.? 888,
20ti85; lei n. ° 1:332, 41670. Do vencimento total 88óOl
são pr-lo Ministério das Colónias, sendo Angola a última
província onde serviu, e 183ó04 pelo Ministério da Guerra.
Tem um aumento de 10 por cento sobre o soldo.
José Joaquim Pereira de Castro, 361685, sendo: pensão de reserva, 21015; 0,14 por conto, 3M~5; lei n.? 888,
24;$78; lei n." 1:332,89622. 1)0 vencimento total 180693
são pelo Ministério
das Colónias, sendo Moçambiq ue a
última província onde serviu, e 180593 pelo Ministério da
Guerra. Tem dois aumentos de 10 por cento sõbre o sôldo,

o) Vencimentos
que nos termos da lei n. ° 1:668, de 9
de Setembro de 19~4, competem aos oficiais em seguida
mencionados,
transferidos
pela presente Ordem do Exército para a situação de reforma :
Capitão de infantaria
Armando
Públio de Oliveira,
2GM35, sendo: pensão de reforma,
177tS50; 0.14 por
cento, 40tS; loi n." 888, 21~75; lei n.? 1:3;~2, 2ü~10. Do
vencimento
total 1881$46 são polo Ministério das Colónias. sendo Angola a última colónia onde serviu, e 76589
pelo Ministério da Guerra. Tem um aumento de 10 por
cento sôbre o sôldo.
Alferes de infantaria Firmino de Matos Marcal, ::?06t$69,
sendo: pensão de reforma, 135654; 0,14 por cento, 33tS88;
lei n." 888. 16Ó94; lei n." 1:3:12, 20ô33. Do vencimento
total 1905-40 são pelo Ministério
das Colónias,
sendo
Angola a última província
onde serviu, e 16529 pelo
Ministério da Guerra.
p) Rectificados
publicam se os vencimentos
quo, nos
termos da lei n.? 1:568, de 9 de Setembro
de 1924,
competem ao oficial, na situação de reserva, om seguida
mencionado,
em substrtmção
dos que lhe foram arbitrados pela Ordem do Exército n. o 10, 2. li série, do corrente ano:
Tenente
do infantaria Armando 10sé Rodrigues
BoI'·
gf'S, 119645, sendo: pensão de reserva,
98t$27 j 0,14
por cento, 21618. Do vencimento total 101tl09 são pelo
Ministério das Colónias, sendo Moçambique a última província onde serviu, e 18b36 polo Minietório da Guerra.
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q) HactitlcnJGs
publicam- se os vencimentos
que, nos
teruaos da lei n." l:(jG~, do 9 do Setembro do 1024,
competem
ao olil'iül rcforinndo
cm jwgui la nomeado,
em suhstitulção
dos que lho foram arbitrados
pela 01'dem do E,drctlo u. o 13, ~. & iérie, do corrcnto ano:
Capitão do iutautaria Antóuio dus ~ulltos ItaM., lliv,$:36,
sendo: 1'\'!U"ito dI' r forma 1J7~í3;
0,1-* por cento 3r$f>1;
lei n." 888, lóbl:?
10. o -lIiui>4triJ

tia Cuma - f& 1Jirerção Gera! - 4. n RlparliçãQ

o) Pura os devi-los efeitos so transcreve o decreto da
Pl"(~siLlêllcia tia UI'pública,
Chancclnria
(L.IS Ordens
Portuguesa",
do n dl~ Outubro
do corrente :1110, publicudo
no Diário do Uo céruo n." 2:30, :!.a série, de [) do referido
mês o :.111(1, o qlLO Ó do teor SI'guilltO:
1J sando d u. Iaouhl.ulo (P11 mo confere o decreto n. 014:172,
do 1~ dl ,\go to dl' 1\1:!7. I' nos ter mos dn ul ínea d) do
artigo ;1." ti", J'egubLllento <lUcl OJ' JI'IlS porurguesas : hei
por bU.ll, F;ilO prupost«
do l'reHiu('lltll ,10 Xliui: tório LJ Ministro do Iun rior, o ouvido o c:olI,'I'\l1o ck chanceleres,
conferir ao eovvrnudor
civil ,'(~ Lisboa, major da upro·
núutica
.Joilu Luís (k ~Iolll':t, tl'IlUO eUl C:l)midcra~ão
os
a,'~illul<\(los ,l'n~~·o.:J pl't'HtaJos
ao 1'41ís II lts ill~ ti tu'iÇÕl'S,
couSC!PUiUllo COUi o lIl'-lior \'~lor e lí'uldade,
<'lll cireullstâncl;<rl difkl'i:s
l"L'Y.ll"tidas da maior gra ilLldf', o com
ri~co pc"soul, nwutvr u ordem, contribuindu
as~ím para
o hl'llI (lst:u· púlJlil'o, u ninda promovI'ndo eficaz auxilio
à [lohrrza da r:apital, o grau do olieiul da. Onll'lll ~lilitar
da '1'01'1'0 o Espada.
li) Tl'ndo sill0 a~ri.l~iaclo por SU:1 l\fa.ie~tado o Hei da
Bél;,;ic<l, com o grau dI' oficial d<, Ordcm da Coroa, o
coroDl'l do corpo do c~tu(l{J maiol' Geóipro (la Cunlla do
E<;a Costa Freita. (> \Lnn i la, {.. 11tH(lel"lliti(lo, em ('onfor1l!l-ida,I(l com ; s dj"po~i<:3(). do ~ 'gl~!tlllU'lltO du:; 01'deus P()rtll~upsa~,
aceitar
:t(l\leia llll'rcll o u~ur as respectiva~ in::;íguia:;:.
c) 1'ull(lo liido ,.graciado por Sua ~r,lj('~ta(lo o ll(·i dn,
Bé\g!eu,
('um o grau de c:"\'uleiro .la 0nlt'lJl do Leopoldo, u Í('Ill'llh\ li(\ llltilhlll'ia llkul"llo ,'t\uhrn de lIuscarenhas, é-llm pcrllli[ido, Cli conformidade
com as dibpOsi\:ôes do l"\'g.ullUlll'llto d'ls Orultus POl'tuglleliH~, aceitar
aqut'la mercê o ,!lI> Ir !tS 1'I!~pt~tivus insígu.1M.
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d) Declara se que, por despacho do Ministério do Interior de 8 de Junho do corrente ano, publicado no
Diário do Gooêrno n. ° 135, 2. a série, de 13 do citado
mês e ano, foi concedida a medalha de assiduidade,
criada pelo decreto n.? 12:520, de 21 de Outubro de
1926, ao tenente-coronel do quadro auxiliar dos serviços
de artilharia Manuel da Conceição Silva.
e) Declara-se que, por portaria do Ministério da Marinha, inserta no Diário do Govêrno n.? 38, 2.D.série, de
16 de Fevereiro do corrente ano, foi condecorado pelo
Instituto de Socorros a Náufragos com a medalha de
cobre de filantropia e caridade o tenente de artilharia
Tadeu Lopes da Silveira.

f) Declara-se que fica sem efeito a concessão da medalha militar de prata da classe de comportamento exemplar feita pela Ordem do Exército n. ° 4, 2. a série, do
corrente ano, ao tenente miliciano do regimento de infantaria n." 1, José Gonçalves, por se haver reconhecido ter já sido condecorado com igual medalha, pela
Ordem do Exército n.? 11, 2. série, de 1926.
R

g) Oondecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917:
•
"Medalha

de ou.ro

Regimento de infantaria n.· 11

Capitão José Serra da Silva.
Regimento de infantaria n.· 12

Ooronel Jacinto Augusto Xavier de Magalhães Júnior.
Batalhão de metralhadoras n,· 2

Tenente de infantaria Alfredo Neves.
Regimento de oavalaria n.O7

Tenente-coronel
Díreoção

Luís da Cunha Meneses.
do serviço de saúde militar

Ooronel médico J osé Henriques Bugalho.

2.· Série
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Medalha de prata
Regimento de infantaria n.· 1

Tenentes : Joaquim dos Santos Marcelino Coelho o
milicianos Aurélio Tertuliano de Freitas da Silva e
Carlos Marques.
Regimento ·de infantaria n.· 2

Tenente do serviço de administração
de Oliveira Mateus.

militar António

Regimento de infantaria1n.o 11

Tenente Acácio Borges da Silva.
Regimento de infantaria n.· 21

Tenente J OBéde Lemos e Sousa.
Batalhão de eaçadorea n.· 4

Tenente João Afonso Pereira Gago.
Batalhão de ciclistas n.· 1

Tenente Rogério Vieira da Silva Castro.
Batalhão de ciolistas n.· 2

Tenente Pedro de Almeida Schiappa Pietra.
Grupo de artilharia a cavalo n.· 2

Tenonte do serviço de administração
de Oliveira.

militar Álvaro

Regimento de cavalaria n.- 7

Tenente Rafael Augusto Alves Loureiro.
Quadro especial a que se refere o artigo 5.· do decreto
n v 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Tenente miliciano do serviço de administração militar
Mário Nogueira de Freitas.

11.

o -lioislério

que nos termos do artigo 14.0 do decreto n.? 12:704, de 2n de Outubro de 1926, com a rectlficação do decreto n.? 13:657, de 23 de Maio de 1927,
Ordem do Exército n. o 6, L." série, do 15 de J unho de
a) Declara-se

I

da Guem- 3.& DirecçãoGeral- P Repartiçál
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1927, e para ofoito do respectivo provimento,
se faz. público que SL' encontra vago o lugar de mostre de gimnástica e esgrima da Escola Militar.
Os candidatos
ao referido lugar devem satisfazer às.
eondições preseritas na alínea a) do artigo 2. o do re~ulamento para o provimento dos lugaros de mestre de gimnástíca e esgrima, mostre de equitação e de instrutores
auxiliares
de gimnástica,
esgrima e de equitação na Escola Militar, aprovado por decreto n.? 15:294t de 30 deMarco de 1928, Ordem do Exército n.? 3, L." série, de31 de Maio de 1928, o deverão apresentar
na secretaria
da referida Escola, até às 15 horas do dia 21 de Novembro de 1928, os seus requerimentos
feitos em papel
selado e dirigidos ao comandante da Escola, df'vidamente·
instruídos
com os documentos
a que se refere o artigo 3.0 do citado regulamento.

b) Declara-se,

nos termos do artigo 18.0 do regulamonto do Arquivo Histórico
Militar, que pelo cidadão,
Francisco
da Ponto Hasta Gavazzo foram oferocidoa;
com destino à Secção iconográfica
do mesmo Arquivo.
vários retratos de oíiciais portugueses.
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Obitu.ário
1928
Janeiro 19 -Capitão
de engenharia Fernando do Sacramento
Craveiro Lopes.
Agosto
7 - Capitão médico miliciano de reserva João Mário
Meireles de Moura e Castro.
Setembro 13-Major
reformado José Calisto Ferreira.
»
18 - Coronel reformado Delfim Ernesto de Magalhães.
»
21- Tenente-coronel
farmacêutico
miliciano, de reserva, José Augusto Carolino.
»
21- Alferes reformado Atanásio Teles Trigueiros.
"
24 - Tenente reformado António Joaquim.
»
25 - Capitão reformado António da Cruz Júnior.

Rectificações
Na Ordem do Exército n.s 12, 2.' série, do corrente ano, p. 494,
1.9 e 10, onde se lê: ..Alferes do serviço de administração militar Francisco Veloso Veiga», deve ler-se: "Alferes miliciano do
serviço de administração
militar, l icenciado, F'rancísco v- eloso
da Veiga» ; p. 508, 1. 22, onde se lô: "João J osé», deve ler-se:
_José João».
Na Ordem do Exército n.O 13, 2.' série, do corrente ano, p. 544,
1. 10, onde se lê: ..Agosto», deve ler-se: «Setembro».

Júlio Ernesto de Morais Sarmento.
Está conforme.

o Ajudante

General,

27 DE OUTUBRO DE 1928

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se

ao exército

o seguinte:

1.0_ Pur decretos de 13 do corrente mês:
Ministério da Guerra - f.& Djrcc~ão Geral - P

neparli~ão

Grupo de artiJharia a cavalo n.v 2

Tenente de artilharia, adido, Ologário J osé Antunes,
que de regresso do ~linlstério das Colónias se apresentou
em 9 do corrente para preenchimento de vacatura no
respectivo quadro.
Adido

Tenente miliciano de infantaria do quadro especial do
regimento do infantaria ri,o 20 Eduardo Pinto Veiga, por
ter sido requisitado pura desempenhar uma comissão de
serviço dependente do Ministério do Interior, na guarda
nacional republicana.
Disponibilidade

Capitão de infautaria, no quadro do comissões, Guilherme Carlos Oom, por ter sido exonerado de comandante do destacamento da Escola Militar.
Supranumerário

Tenente, O alferes de infantaria Francisco Pedro rimõcs Silva, contando a antiguidade para todos os efeitos
desde 20 de Março do corrente ano.
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2. o-Por

2." Hél'ie

decretos de 20 do corrente mês:
lIilll5lério da Guerra-

Reparlição do Gahinele

Demitido o correeiro da. Fábrica do Armas, Carlos de
Araújo, por tor sido dado como iucurso no artigo 6.° do
decreto n. o 15:790, de 27 de Julho do corrente ano.

~Iillislério da Guerra - P

Oil'erção IIml- 2.a

rparlição

Nula. e de nenhum efeito a parte do decreto de 30 do
Junho de 1927, que passou à situação de reserva, nos
termos do artigo 8G.o da lei de 12 do Junho de 1901, o
corour-l de infantaria Gonçalo Poreira Pimenta do Castro,
por em acórdão do Supremo Tribunal de Justiça do 20
de Julho último lhe ter sido dado provimento ao recurso
interposto,
mandando o prestar novas provas, 1)('10 que
fica na situnção do disponibilidade
até entrar no respec·
tivo quadro.
Separado
do serviço do exército o tenente d~ infantaria, no quadro da arma, José Augusto Cardoso, nos
termos do artigo 158.0 do regulamento
de disciplina militar.
Quadro d!l. arrua de artilharia

Major de artilharia,
provisório
do Colégio
reto.
,

no quadro de comissões, professor
Militar, Alvaro da Salvação Bar-

Grupo de defesa submarina

de costa

Tenente do artilharia,
adido, Júlio 11anuel de Oliveira
Montalvão
o Silva, quo de rogrcsso 00 Ministério das
Colónias so apresentou
em 10 do corrente
mês, pam
preenchimento
do vacatura no respectivo
quadro.
Adidos

Major do regimento de infantaria n.? 12 Francisco António de Campos e os tenentes,
do infantaria,
supranumerário,
Fruncisco
Pedro Simões Silva e miliciano do
quadro especial do regimento
do artilharia
ligeira. n." 1
João Duar to Monteiro Duque, por lhes ter sido concedida
Iicença ilimitada;
tenentes,
de infantaria
do quadro d:1.
arma, Alexandre
Fruncisco Ferreir-a, da Escola PrátiCa
de Infantaria
Acácio Joaquim Gomos, do regi monto Ge
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infantaria
n. o 3 Arrnan.lo Jorge de Oliveira Saraiva, do
regimento do infantaria n.? 1G José Rodrigues Aguincha
.Iúnior e o alferes, suprunumorúrio,
no batalhão do cacadores n." G António Beato, por terem sido requisitados
pura desempenhar
comissões do serviço dependentes
do
Ministério
do Interior
na gU:lnla nacional ropublicnna ;
tenentes,
de artilharia.
do grllpo iudopcndcuto do artilharia pesadil u." ~ Carlos Kol (10 Alvarengu,
por tor
sido rOl) nisitado para dosem ponhar uma com issão civil
do serviço d(~pendente do i\lilli~t6r;n das Colónias, n08
termos da última parte do artigo 2.° tio decreto n." 13:309;
do ~;$ de Março do ]9~7, c miliciano do quadro ospocial
do serviço de nrl mini strnvâo militar', da 5." Repartição da
2." Direcção G(~ra1 do i\linistério
da Guorrn, J oaq tlim
de Sousa Duar to Borrego,
nos termos do § 2.° do artigo 4.° elo decreto u." J2:1G::3, do :31 de Agosto de 1926,

por ir prestar
náutico.

no

serviço

110

Depósito

do Material

Aoro-

Disponibilidade

. Coronel
infantaria,
no' quadro de comissões, Celestino J úho Garcia Gomes, por tvr sido oxouorudo do cargo
do iustrutor do girnnústica do Colégio Militar, nos termos
(h) urtigo ü.o do decreto n." l::-d)i)), de 15 elo Setembro
último,
In:1~tivldade

Capitão módico do hospital rf·giouul n." 1 José Manuel
Vieira de Castro e Silva, }lar tOI' si elo julgado incapaz
do serviço
prcr:ilo.

toruporitriamento

pela junta

hospitalar

de ins-

ROSCTVIl.

I

•

Coronel do rfígill1onto de infantnria n.? 8 Josó António
Pereirn,
capitàos, do rc;:;imcllto
de iuiuntaria 11.° 8 Josó
ela Luz Brito,
do rL'~iUlento
dt~ infantaria n." 15 Júlio
da Silva Bento (I os tcuoutcs milicianos do quadro ospe('ial, dI} infantaria, da casa do rl'clnsão ela 1." rngiito militar, .José FornlÍra l'out'da, o do artilharia,
do quadro
ospocial a quo so refcro o artigo 5.° do decreto n.O 7:823,
do 23 do Novombro do Hl:.?l, Josó ~farjn. Alves Yioira,
por torOl11 f;ido jul~allos incn.pazcs do sCl'yiço activo pola
junta hospitalar de inspccr:uo,
Roforma

Coronéis, de inbnCal'in., no quadro un. arma, José Luís
L0!Jo da Costa, na sitllH<;U(I do roson'a, Aloxandrino
JOSé
Jo ~Iuccdo o Francisco
Allgllsto da Costa. 1fartins, o o

...
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capitão, na mesma situação, José Gomes Nortadas, o primeiro nos termos do artigo 157.° do regulamento de disciplina militar e os restantes por terem atingido o limite
de idade, nos termos do n.? 3.° do § 2.° do artigo 60.0
do decreto n.? 12:017, de 2 de Agosto de 1926.

Dliuis!ério da Guerra - 3. a. Direcção Geral- 8. r. Repartição

Regressa à arma de artilharia, sua arma de origem,
o ts neute-coronel supranumerário do corno do estado
maior A níbal César' Valdês de Passos e S·ousa, cm serviço no Ministério da Iustrução
como director geral, interino, do ensino primário e nc rmal, por ter sido nomeado para desempenhar comissão de serviço diferente
das estabelecidas nos §§ 2.° o 3.° do artigo 15.° do decreto de 25 de Maio de 1911, modificado pela lei n." 798,
de 31 de Agosto de 1917. .
Inactividade

Tenente-coronel supranumerário
do corpo do' estado
maior da 5.' Repartição da 3." Direcção Geral do Ministério da Guerra. Carminé Ribeiro de Melo Nobre, por
ter sido j ulgado incapaz do serviço, temporàriamcnte,
pela junta hospitalar de inspecção.

3. °- Portarias

Por PQrtarlas de 13 do eorrente mê~:
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete

Tendo-se o coronel de artilharia, hoje general na side reserva, Eduardo Pelen, como vogal da comissão técnica de artilharia de campanha, dedicado com
a maior competência e verdadeira paixão profissional"
durante onze anos, aos trabalhos da mesma comissão,
tendo assim concorrido com o seu saber e proficiência
para o ongrnndecimento da sua arma: manda o Governo
da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar
o referido oficial, dando-lhe assim um público testemunho,
do apreço em que tem as suas qualidades.
tuação

2." Série
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linistériG da Guma - f.'l Direcção Geral- L II nepartiçit
Admitido no Asilo de Inválidos Militares da Princesa
D. Maria Benedita o primeiro cabo Aurélio Fernandes,
n.? 1:.W~ da 6.a companhia de reformados, por lhe aproveitarem as condições 4. a e 6. a do artigo 4.° do respectivo
regulamento.

Por portaria de 15 do corrente mês:
linistéri.

da Gnerra - Rtparliçie do Gabinete

Nomeada
a comissão composta
pelos oficiais abaixo
mencionados,
para representar
o Exército Português
na
cerimóuia
do inauguração
do Monumento
aos Mortos
Portugueses
da Grande Guerra em La Couture e festas
da comemoração
da data do armistício:
Marechal Manuel de Oliveira Gomes da Costa.
General João Carlos Craveiro Lopes,
Coronel de infantaria Eugénio Carlos Mardel Ferreira.
Temmte-coronel
do Infantaria Cristóvão Aires de Magalhã~s Sepúlveda.
.
Os dois primeiros oficiais serão acompanhados
por um
dos seus ajudantes.

Por portarias de 16 do corrente mês:
Ministério da Guerra - Repartição d6 Gabinete
N omeada a comissão composta dos oficiais em seguida
mencionados,
para examinar
o tractor Stock, tipo Lagarto, e estudar a conveniência da sua aquisição para o
exército:
Majores do artilharia
Eduardo da Costa Ferreira,
Miguel Pereira
Coutinho e Artur Mendes do Magalhães;
capitães
de engenharia
Fernando
Sales Lougares
e de
artilharia Eduardo Ferreira
da Silva.
Nomeado o general na situação de reserva Abel Hipólito presidente da comissão a que se refere a portaria
de 23 de Julho de 19H1, inserta na Ordem do Exército
n,o 17, 2. a série, do mesmo ano, encarregada
de proceder
aos trabalhos de preparação
histórica do Corpo Expedicionário Português.
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Por portaria de 20 do corranto mês:
!IJllist~rio da Guerra-I."

llil'rc~â} Gera!_: I.~Ilrpartição

Louvados
os coronóis de infantaria António Bivar de
Sonsa o Joaquim Inácio de Barcelos Júnior pelo notório
zõlo, grande dr-dicucão e prohidado P rofissional COUl fi ue
se houveram rospoctivame-itc
o primeiro no desempenho
do cargo de profe 'SOl' cio ;3.0 grupo de disciplinas do
Colégio Militar, durante
dezoito anos, e o segundo no
dcsr-mpenho
do cargo de njurlunto o assistonto do estudos, professor do G.o o 9,° grnpos de disciplinas e director dos trubulhos manuais (1 educativos, no mesmo Colégio, durante vinte e dois unos, trndo ambos con quistndo
os seus lugares
do professor
por coucnrso do provas
públicas.

Por portarIa do 23 do eerreate mês:
11lIIislrrlO d.1 Guerra - Repar!ição do Gabinete
Louvado o major, na situuçrto (10 reserva, Jorge Farmo
Ferreira
de Sousa Cumpos,
!)(')a muita competência
o
dedicação pelo sr-rvico, ruanifcstuda
com 11 eluhoração,
por iniciativa
própria
e 110 intorueso de bem servir, de
um projecto do lei do recru tamouto q \1<', pelas vias compotentes,
submeteu à apreciação
superior.

Por portaria do 24 do corrente mês:
Ministério da Guerra - Rellarllção do Gabille,c
Nomeada a comissão abaixo indicada para organizar
conveuiontomento
o programa das solonidudes para comemcr.ir O 10,° anivorsário da (lata innsquccívol de 11 de
Novembro,
que pôs termo à Grande Guerra:

Prcsirlcntc :
O presidente
da comissão
l\fullicipal do Lisboa.

administrativa

da Câmara

Vogais:
Coronel do infantaria,
com o curso
João António Correia dos Santos.

do estado

maior,

2." Sórie
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Capitão de fragata Afonso Júlio de Cerqueira.
Tenentes-coronéis
de engenharia
Augusto de Azevedo
e Lemos Esmeraldo
de Carvalhuis
e de artilharia Fernando Pimental da Mota Marques.
Capitães:
do infantaria
Jo::;6 Fernandes
Soares, delegado da comissão nacional do monumento aos mortos da
Grande Guorru ; do quadro dos capitães do serviço do
estado maior Reinaldo Vale de Andrade e de engenharia
Frederico Maria de Magallülrs Meueses Vilas Boas Vilar.
Primeiro tenente médico lllário Garr-ia da Silva, delegado da comissão dos padrões da Gruud« Guerra.
Luís Barreto da Cruz, chefe de missão de ~. U classe,
delegado do Mini!'tério dos Negócios Estrangoiros.
João Juimo de Faria Afonso, delegado da Liga dos
Combatentes
da Grande Guerra.

4. II - Por determinação do Govêrno da Repúbllca:
lIinislério da Guerra -I .a Direcção Geral-I

a

lirparliçáo

'I'enente do secretariado
militar, da Farmácia
do Exército, José Marques ~Inrtins.

Central

Ministério da flllerra - 3.:>' Direcção Geral- 5. a Reparlitao

Tenente do quadro da arma de cavaluria José Pimenta.
Segurado

de Avelar

Machado.
8.' Repartição

Chefe, o capitão do secretaria.lo
militar, da 4.a região
militar, António Monteiro, som dispêndio pll;ru a Fazenda
Nacional.
2.' região militar

Tenente de infantaria,
ceição Gonçalves Bravo,

adido no quadro,

Raúl da Con-

Govêrno Militar de Lisboa

Tenente de cavalaria,
dêncio Miguens.

adido ao quadro,

Roberto

Gau-

Comando de artilharia

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
no quadro, Jono Roque, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.

578
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Quadro da arma de infantaria

Major
regimento de infantaria n," 3 António Pires
Pereira Júnior.
Tenente do regimento de infantaria n. o 5 Deolindo
Evaugelietn.
Regimento

de infantaria

n." 9

Capitão do batalhão de caçadores n. ~ 3 Mário Augusto
Vaz, pelo pedir.
Teueute do batalhão de caçadores n.? 1 António Augusto Ferreira Vaz, pelo pedir.
Regimento

de infantaria

n.O 11

Tonente do regimento de infantaria n. ° 1, Vasco Godfroy de Abreu Lima, por motivo disciplinar.
Regimento

de infantaria

n.O 15

Capitão da 4.a Repartição
da 4.a Direcção Geral do
Minüitório da Guerra. Jono da Encarnação MUç'ãs Fernandes, sem dispêndio para a Fazenda Nacional, para
os efeitos dos artigos 0.° e 10.0 do decreto n." 12:162,
de 21 de Agosto de 19~6.
Regimento

de infantaria

Major de infantaria, no quadro
Gonçalves Mendes, pelo pedir.
Regimento

de infantaria

n.· 20

da arma, Manuel
n,> 22

Major do batalhão do infantaria n.? 47 Manuel de
Mesq uita, sem encargo para a Fazenda Nacional.
Batalhão

de caçadores

n.· 3

Tenente, adido ao quadro, do regimento de infantaria
n.? 9, Joaquim Augusto Nunes, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.
Batalhão

de caçadores

n ,s 9

Comandante, o coronel do regimento de infantaria
n.? 8, Josó Cândido de Assis e Almeida Matos.
Tenente, adido ao quadro, do regimento do infantaria n. o 21, Alberto Carvalho de Melo, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Batalhão

de metralhadoras

n. o 2

Major de infantaria, do distrito de recrutamento
serva n, o 10, Luís Emílio Ramires.

e re-

~.' Sério
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Bata.lhão de metralha.doras n.· 3

Capitão de infantaria,
Duarte Carrilho,

no quadro da arma, António

Distrito de recrutamento e reserva n.· 20

Tenonte-coronol do batalhão de metralhadoras
João Alvaro dos Santos Silvano,
Dtreccão

n." 2

da arma de cavalaria.

Capitão de cavalaria, no quadro da arma, Vitorino
Gama de Oliveira Barata.
Quadro da arma de artilharia.

Capitão de artilharia. da Direcção da arma, Eduardo
Hermenegildo Andrade de Freitas.
Teuoutes : do regiu.ento do artilharia ligeira n.? 1
Eurico Castilho Serra e do grupo independente de artilharia pesada n." 1 Álvaro Tavares Afonso dos Santos.
Regimento de artilharia ligeira n,> 1

'I'onente do artilharia,
Lopes Jordão.

no quadro

da arma, Gastão

Grupo mixto independente do artilharia montada n.· 14

Tenente do grupo mixto independente
montada n.? 24 Luís Esteves, pelo pedir.

de artilharia

Grupo independente de artilharia pesada n.o l'

Tenente do regimento
tónio Augusto Tavares.

de artilharia ligeira n." 1 An-

Regimento de sapadores mineiros

Sogundo comandante, o tenente-coronel, .em disponibilidade, Júlio César de Carvalho Teixeira.
Direcção da a.rma de aeronáutica

Exonerado de sub-director o tenente-coronel da aeronáutica Francisco Xavier da Cunha Aragão.
Major de engenharia, adido, Henrique Mora.
Hospital militar regional n.· 2

Capitão médico, miliciano, do quadro especial, do batalhão de pontoneiros, Jacinto de Freitas Morna Júnior,
pelo pedir.
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Depósito geral de material

Capitão
Farmáciu

2." f'éri .

sanitário

do quadro auxiliar dos serviços de saúde, da
Central do Exército, Manuel Henriques
Sêco,
3.' companhia de administração

militar

Tenente miliciano do serviço de administração
militar,
do quadro especial,
José Ferreira,
para os efeitos da
alínea b) do n. o 3.? do artigo 433.0 do decreto do 2,) de
Maio de 1911.
5.

0_

linistério

nil

Guerra -1. li llirecçân Gcral-~. a Repartição

a) Publica-se
a cópia autêntica do acórdão proferido
pelo Supremo Tribunal de Justiça, nos autos de recurso
administrativo
D.O 9·1O, em quo 6 recorrente
Gonçalo Pereira Pimenta
de Castro
o recorrido
o Ministro
da
Guorra,
Nos autos de recurso administrativo
D.O 940, cm que·
é recorroute
Gonçulo Pereira Pimenta do Castro e recorrido S. Ex." o Ministro da Guerra, foi proferido o acórdão seguinte:
Acordam os do Supremo Tribunal de Justiça:
O coronel de infantaria
Gonçalo
Peroira
Pimenta de
Castro, havendo prr-stado as provas exigidas
pelo regulamento de 11 de Outubro de 191;) para a sua promoção ao pôsto de generul, e sendo-lhe dosfavorúvel
o resultado das provas, apresentou
em \:) de J ulho de 1927
ao Ex.mo Ministro da Guerra uma reclamação
contra os
factos que durante
elas se passaram,
al-gando
o se·
guinte:
L." Que o presidente
do júri - g(1neml António Teixeira de Aguiarquando em Junho do referido ano de
1927 apreciou as provas prática e oral do reclumunte
já. não tinha competêucia legal para fazê-lo, visto haver
atingido o limite de idade CID 13 do Maio e não poder
desde «ntão continuar a exercer as Junções dêsse cargo ;
2.0 Que, cm YCZ de serem postos à sua disposição,
como ajudantes,
os dois capitães ou tenentes a que se
retere o § 10.0 do artigo 8.0 do citado regulumonto
de
11 de Outubro do 1\.H3, pura o auxiliarem no estudo do
terreno
onàe deviam realizar-se
as proyas práticas. o
fecharam numa sala durante a hora destinada
ao estudo
dês, e terreno o confecção da primeira ordem (estacionamonto), sem que algum dês ses oficiais lhe prestasse qualquer auxilio;
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3.° Qno DO dia om que tirou ponto para prestar a prova
de campo recebeu ordem do Ministro
da Guerra
para
marchar
imediatamente
r'na o Entroncamento
a fim de
assumir o comando da 3." região militar, donde regressou na noito anterior
fi roalizueão
daquela prova, pelo
que não pode fazer () rocoulu-cimonto
do terreno com a
antecedõucia
de vinte o quatro horas, como lhe facultava o § :3.0 do artigo H.O do invocado regulamento.
Com estes fundatuoutos
ped(' anulução do exumo a que
foi submetido
p.u-a o põsto de gCI10rnl o a respectiva
clussiticação o quo ~p.ia chumado [L prestar novas provas
perunte outro júri nomeado com as íormalidades
lPgais .
.f;:>to requorirnouto
foi indeferido por dt'spacho de :! de
Agosto
do 1027, <11'\que o roi-l.uuunto ;;6 tovo conhecimento em 3 de Juuciro
de 1028 por se achar ausente
com liconça no estran~<,iro (doe, db H. 8).
Desta decisão recorreu o meneiouado candidato para
õsto ~upr0mo Tribunal em 13 do dito mês do .Iauoiro o
portanto doutro do prazo marcado no § :!.Il do artigo 17."
do decreto n." 9:;J\).j" do 4 de .Iulho do lV27,
Os ínndauientos
dõste recurso são os mesmos da reelamncão
dirigida ao Ministro da Guerra o ainda o do
se nlio haver ctímpri1ld a or.lorn de antiguidades
pelo
facto do o recorrente
ser chamado a prestar as aludidas
[>ron1s depois do U~ ter prestado um seu camarada mais

mod ern o ,
Conclui

pedindo

as provas de campo e- conHPU exame
para o posto
do goneral, SIIO:-;i8tilldoa t'scrita, quc ó eliminatória,
O se
ordt'no a repeti<:ào da(Jlwlas Jl ['ovas perante novo .i úri.
JlInta DOVOdO('lI11wutos o 11 ('ompetc>nte procnrac:ão.
Dil'ig do cm 28 do Fovoreiro
último ao MinÍl>lro da
Guerra
Hill ofício,
nos tt'rmo~ e para os efoitos do urtigo 19,0 o § 1.0 do citado dpcrt'to n,O 9:894. êsto nada
n'sl'ond('l1 nem tal11tpouco enviou quaisquf'r documontos
rpslH-'itantes à (h'cisão roeorrida
dontro do prazo marcn,do !lO § ~.o do J1lI'SIllO artigo,
A fi. 35 foi ollcorporada
nos autos a minuta do rocor;'I'Dto instruílla com mais f]uatro documentos,
O recurso é competcnte o fui intt'rposto cm dovido tempo.
Tudo visto: e
Considerando
quo o reglllampnto
de 11 de Outubro
d0 1913, no seu urtigo 3,°, determina. que para avaliar
as prOV3S d(_'stin:vlas a promoção dos coronéis ao pôsto
de g~neral haverá um júri composto de cinco generais;

scqüontcmcnte

se anulem

a jllOVa oral do
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Considorando
que êsses generais
devem pertencer
todos ao quadro efectivo do exército,
pois se fõssem
admitidos
os da reserva di-lo-ia expressamente
o legislador, como o fez par:'!' o Supremo Tribunal do Justiça
Militar, para 11 guarda nacional republicana
(decreto de
1 de Julho do HHb). para o Arsenal do Exército (decreto n," 5:787-5 B, do 10 de Maio de 1919) e para a
Escola Militar (decreto n. o 12:70J, de 25 de Outu bro de

192G) ;
Considerando
que, realizando-se
om Junho de 1927 as
provas prática e oral do recorrente e tendo o presidente
do júri, general António Teixeira do Aguiar, passado à
reserva
por decreto do 30 de A bril do mesmo ano, publicado na Ordem du Exército de ~O de Maio, não podia
já apreciar e classificar essas provas;
Considerando
que o capitão Joviano Lopes e o tenente
José Roberto Raposo Passos, escolhidos pelo recorrente
para desempenhar
as funções do aj udantos na prova de
campo do seu exame do genr-ral, lhe não prestaram
o
mais pequeno auxílio no problema
respeitante
a essa
provfi, que êle teve de solucionar só e à porta fechada
na sala do quartel do grupo de Esqundrilhas
do A viação
República, na Amadora, pois dela foram convidados 11
sair aqueles oficiais (doe. de fi.
e de fi. 17);
Cousiderando
que assim deixou de cumprir-se fi disposi~ào do § 10." do artigo 8.° do regulamento
de 11 de
Outubro do 1913;
Considerando
que contràriamente
so procedeu em igual
exame a qUf>, tempos antes, havia sido submetido o coronel João Carlos Craveiro Lopes e com relação à mesma
prova I citados documentos do fi. 16 e de fi. 17);
Considerando
que não pode ser aqui apreciada a ma'éria
do documento
apenso por Iinha por ser extemporânea essa apensação;
Em face do que fica exposto, pois sobre o terceiro fundamento de recurso nenhuma prova so fez pelas razões
constantes
do ofício do fl. 42 e o quarto, apesar de provado pela lista de antiguidades
a fi. 19, não influi-na sua
solução jurídica, concedendo êsto Supremo 'I'ribunal provimouto ao mesmo recurso, anula todo o exame a que foi
submetido o recorrente,
para que êste se repita com as
formalidades
legais.
Lisboa, 20 de Julho de 1028.- Castro Sola- A. Orôrio de Castro - Mota Prego - Caetano Gonr;alves (votei
que não era de conhecer o recurso, interposto
contra o

lo
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preceito
do artigo 91.° da lei de 12 de Junho de 1901,
reproduzido
no recente decreto n." 14:036, do 12 de
Agosto de H)27, que não admite sob qualquer pretexto,
e foi um pretexto a reclamaçüo desatendida pelo Ministro,
recurso das decisões de júri sôbre provas do aptidão para
a promoção. Quando recurso houvesse da preterição que
importa a reprovação não seria também êste S. T., mas O
Conselho de Recursos, o competente para conhecer dõle,
Vencido nesto ponto, votei a negação de provimento:
1. o Porque, no silêncio do regulamento
de 11 de Outubro
de 1\H3, não haveria oiolaçào da lei na nomeação de generais da reserva para o júri; e era do activo o w'nf'ral
Aguiar,
que, no interõsse,
previsto no mesmo regulamento, da apreciação
das provas em conjunto,
devia
acompanhá las até o fim; 2.° Porque o recorrente
teve,
para o auxiliar, os ajudantes
que escolheu, mas não é a
êles que o citado regulamento
do urtigo 8.°, § 10.°, dá
o encargo das prOYl.LR)- J. Alfredo Rodrigues (vencido,
votei com o juiz Dr. Caetano
Gonçalves),
Declaro
que a fi. 4 v entrelinhei
«escolheu, mas não é a êles
que •.
Está

conforme.

Secretaria
do Supremo Tribunal do Justiça,
tubro de 1928.- Albino de Fiqueiredo;

9 de Ou-

b) Declara-se
que o capitão de infantaria,
supranumerário, Carlos Augusto de Arrochola
Lobo chegou à sua
altui a para entrar no respectivo quadro, devendo considerar se esta declaração
como publicada
na Ordem do
Exército n. o 14, 2. a série, do corrento ano.

c) Declara-se que fica sem efeito a entrada no quadro
da sua arma constante da alínea b) do n,° 9.0 da Urdem
do Exército n." 14, 2.:> sério, do corrente ano, e respeitante tia capitão de infantaria Guilherme Carlos Oom.
d) Declara-se
que chegaram à sua altura para ontrarem no quadro os coronéis Joaquim Pereira Cardoso e
Celestino Júlio Garcia Gomes, capitães Guilherme Carlos Oom, João Baptista Félix e Joaquim dos Santos Marcelino Coelho, todos do infantaria,
os três primeiros em
disponibilidade
e os restantes
supranumerários.
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f.) Declara-se
que o tenente de infantaria
com o curso
do estado maior António Augusto de ~OUS!1 presta serviço no quartel
gf'llüral do Govõruo ~[ilitr.r de Lisboa,
nos termos do artil2:o 48.° do decreto D.O 14:98:3, do 10
de Fevereiro
do corrente ano.

fl Declara-se que os tenentes de infantaria, adidos ao
quadro:
António .Iou quim Martius ; do regimento dt~ infantaria n." 9, Malluel Sooiro do Faria; do regimonto de
iufaurariu
n.? 20, António Montoi!"o Lou rcnço ; do hatalhão de caçadores
n." li, Francisco Jo!-<6 de Almeida, o
alferes.
adidos ao qun.lro, do j"\'g-illll'l1tO de intauturi.;
n." P, Gaspar Perr-ira l~oclri~uos, o do rl'g-imcn:o til' iufunturia n. o 10, Ilídio Aires t~stf'\"llS. pus-nruui ao sr-rviço
do Xlinistório do Iutcrior.
por tor-em sirlo roquisirmlos
para desempr-nlmr
umu comissão do serviço dop, Il(ll'nto
do referido
Ministério na guarda
nacioual rcpuhlicaua.

ao

g) Doclara-so
quo o tencrrto
infantaria,
adido ao
quadro,
Herculano
Ilosado hnmulbo,
deixou do prestar
serviço na guan!a nacional republicana
cm 1:3 de Uu tubro do corrente auo,

li) Declara se que o tenente (!t- artilharia, adido, cm
scrvico 110 :\linist{'rio das Colónias,
José Agapito da ~ih-a
Carvalho,
continua nestu aituuçüo por lhc vtcr sido coucedida licença ilimi tadu.
.
i) Declara
se q uo o tenente t10 infantaria
Fraucisco
8010/.io Padinha foi nomenclo caserneiro militar ele Tavira,
cargo (1'10 acumula com o do director da cnrl'Cir:L d" tiro
da mosma cllbde, seUl dispêndio para a Fazenda 1\ :leional.

j) Deelara-se q llO por despacho do 1G do COITl'ute m('s
foi o tl'uente de illfantarin.
Jo~(; Joaqllim
a.utori'l,a(lo a
usar o nome do Jns(' Joaquim Fcrnulldt's,
clo\'()udo portantO o referido oficial ser inscrito nos rc~pectivos registos com êste nomo.
k) Dpclara-so
quo o coronel de artilharia Adriano da
Co~ta Macodo exerCOll o cargo dl~ gO\'crIHtdor ciyil do
distrito elo Cnstl'lo Branco até quo poto dC'('I'l'to n.O 1:1:070,
de 25 do Janeiro do 10J7, foi lloLl1rado :\lini~tro do lllt('·
rio!", tendo a nomeat_:ào para o xüreício uarluclns fuu~õC's
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sido feita. por decreto
de 30 de Maio de 19~0, como
consta do Diário do Gonêrn» n," 14H, 2.n sério, do ~6
<lo Junho, o rectificação insorta no n. ° 169, 2.' sério, de
21 do Julho do mesmo ano.
l) Declara-se
que fica. sem efeito a doterminacão
inserta na Ordem do Exército n ,? lB, 2." série, do corrente
ano, que transferiu pam o Hospital militar regional n." 3
o major médico do rcgiruentó de íufuntaria n.? 8 Jacinta
Humberto
da Silva Torres.
111) Voncirucntos
quo, 110S tormos da lei n." 1:008, de 9
de Setembro do H)~-!, competem nos oficiais «m soguida
mencionados,
soparudos do ~l'rYi(:o pola Ordem. do E,J.:él'cito n.? 14. :!.a série, do corrente auo :
1I1ajo1' médico F'rancisco As-is tlp Almeida Côrte RI'al,
149610,
seu.lo : pcusüo de reforma, UlitS10, e 0,14 por
-conto. i3;${.(3. Do vencimento total HitSi)1) são pelo l\liuistório do Interior
e W:!ilüO pelo Ministério da Guerra.
Tem um aumento do 10 'por conto "Obre o sOldo.
Teneuto do íufuntaria José Augusto do Araújo, 47672.
'Tom um aumento do 10 por cento sobro o soldo.

II)

Vencimentos

que, nos termos da lei D.O 1:6G8, de
de 10~.J., competem nos oficiais om semencionados,
transferidos
para a situação de 1'0-

'9 do Setembro
guida
serva :

Pela Ordem. do Exército
rente ano:

n.? 1-1, ~." sório, do cor-

Coronel módico José Agostinho
Rodriguos,
D~M70,
sondo : pensão do rr-serva,
;3.J.1,')iO; 0,14 por conto,
1~1)81; lei u." 888, 3f>6-if>, o ll'i n." 1:332, 141ií80. 'rem
<lois aumentos do 10 por cento sõbro o sOldo.
Pela presente

Ordem do Etrércíto :

Coronel do infantaria
José .António Pel'C'iru, 449;)24,
sendo:
pensao
do rpservu,
31:?6t)-f; 0,14 ]101' cento,
1~1S'jO; lei n." 888, 325D5, o lei n.O 1:332, ~)1~5lü. Do
venciwento
total 21;538 são p('lo l\1inistério das Colónias,
sondo .An~ola a última província onde sonill, o 427Ó8G
1H'10 ilIini::\tério da Guerra. 'l'om dois aumentos de 10 por
ecnto snbro o soldo.
Capitão
de inf:llltaria
.Tosó da Luz Brito, 3031~07,
sendo: pensão do resorva, H)ü,5; 0,14: por conto, 30618 ;
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lei n," 888, 22t$1)1, e lei n.? 1:332, 54628. Do vencimento total 81t$:d9 são pelo Ministério
das Colónias,
sendo Angola a última província onde serviu, e 22l;)78
pelo Ministério da Guerra. Tem dois aumentos de 10 por
cento sõbre o sõldo.
Capitão de infantaria
Júlio da Silva Bento, 263;554,
sendo:
pensão
de reserva, 187 bDO j 0.14 por conto,
1M22 j lei n.? 888, 20t$27, o lei n." 1:332, 40,555. Do
vencimento
total 65a80 são pelo Ministério das Colónias, sondo Moçambicue
a última província onde serviu,
e 197tS74 pelo Ministério da Guerra. Tom um aumento
de 10 por conto sõbre o soldo.
'I'enente 'miliciano
do quadro especial
do infantaria
José Ferreira
Peneda, 62Ó8:?, sondo: pensão de reserva,
61;S;~6, e 0,14 por cento, 1:546. Do vencimento
total
7t584 são pr-lo Ministério das Colónias, sondo Moçambiqu(1 a última província onde serviu, e 54698 pelo ~linistório da Guerra. Tem um aumento de 10 por cento sobre o soldo.

o) Vencimentos que nos termos da lei n.? 1:668, de 9
de Setembro
de 1924. competem, a partir de 20 de Setembro último, ao oficial em seguida mencionado,
transferido para a situação de reforma pela Ordem do Exército 11.° 14, 2.& série, do corrente ano:
Coronel
de cavalaria
António
Rodrigues
Montês,
299:565, sendo: peusão de reforma, 22M82; O, l4 por
cento, 28613; lei n.? 888. 2M39, e lei n.? 1:3132,20631.
Do vencimento
total 105t517 são pelo Ministério
das
Colónias,
sendo a Guiné a última província
ern que
serviu, 8609 pelo Ministério
do Interior, 2.J.tS27 pelo
Ministério
das Finanças
e 162612 pelo Ministórío
da
Guerra.
p) Vencimentos
que nos termos da lei n.?
de Setembro
de 19:!4, competem ao oficial
mencionado,
transferido
para a. situação
pela Ordem do Exército n. ° 14, 2. a série,
ano:
Alferes
farmacêutico
Maximíno Augusto

1:668, de 9
em seguida
de reforma
do corrente
Sampaio,

31682.
q) Rectificados
se publicam
os vencimentos
que, nos
termos da lei n." 1:668, de 9 de Setembro de 1924, competom ao oficial, na situação de reforma, em seguida

.
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mencion-ido, em substituteão dos que lhe foram arbitrados pela Ordem do Exército n." 11, 2.a série, do cor.
rente ano:
Capitão de infantaria Bernardo Augusto Alves, 21M77,
sendo: pensão de reforma,
1(1[);591; 0,14 por cento,
.5~3-l-j lei n." 888, 17612, e lei n." 1:332, 27~J.0. Vence
pelo Mluis tério das Colónias.

(3. 0_

liuistério

da

Guerra - f. a Direcção Grral- 3. a Rcparti~ão

a) Dpclnra-se que na lista de antiguidades dos aspirantes a oficial, sargentos ajudantes o primeiros sargentos da arma de infantaria, publicada na Ordem do Exército n ,? 9, 2.a sér ie, de 7 de Julho do corrente ano, em
seguida ao tenente, adido ao quadro, Argílio do Oliveira Rocha devo ficar o também tenente, adido ao quadro, Aurélio de Oliveira Rocha.

b) Declara-se que, nos termos do disposto no § 2. o do
artigo 5.° do decreto n.? 8:666, de 23 de Fevereiro de
192:3, foram nomeados vogais da comissão de empregos
para sargentos os seguintes funcionários:
Ministério do Intrl'lor-João
Raio do Carvalho,
Min stério da Justiça-Fernando
Eduardo Pereira de
Eça Albuquerque Leal.
Ministério das Finanças-c--Josô
Pereira Maia Júnior.
Ministério da Marinha-Augusto
do Carvalho Pereira
ode Melo.
, Ministério dos Negócios Estrangeiros--FernandoCoelho de Sousa.
Ministéri» do Comércio o Comunicações-João
Francisco Pereira.
Ministério das Colónias - Francisco Críspim da Silveira Fernandes.
Ministério da Instrução - Máximo Sorrão Correia.
Ministério da Agricultura-António
Damião Dufner,

7. o -lioislério

da Guerra - f.. Direeção Geral- P

Reparlição

a) Tendo sido agraciados por Sua Majestade o Rei de
Espanha com a cruz de 2.· classe do Mérito Militar de
Espanha o coronel de artilharia José Jorge Ferreira da

5
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Silva e o major da aerouantica João Luís de Moura,
é-lhes permitido, om conformidade com as diaposicões,
do regulamento das ordens portuguesas, aceitar aquela
mercê e usar as respectivas insígnins.
b) Decl ara-se que por decreto de 1 do Outubro de
1928, publicado no Diário. dó Govêrno n." 230, 2." série, do [) do mesmo mês e ano, foram condocorndos com
os graus das Ordens Militares de Cristo, Avis e S. Tiago
da Espada, que lhes vão respectivamente indicados, os
seguintes oficiais :
OrdelD

~.1iIitllr

tIe Ori8"to

Comondadur

'I'encntos-coronéis : de infantaria Ernesto Dnval Postanu Lopes, o de artilharia. Luís Monteiro Nunes da
Ponto.
Ollcinl, com palma

Coronel de infantaria Jorge Pais do Oliveira Mamede
o capitão do infantaria Armando das Neves Larcher,
Oficial

'renente-col'ollol do infantaria Luís Torcato de Freitas
GaJ'cin.
1\1a10r de infantaria Ciríaco José da Cunha Júnior.
Capitães: do infantaria João da Silva Caio, Rufo José
Fernandes,
Guilherme
Carlos Oom e Augusto Nunes
'I'ingo ; de cavalaria Cipriano de Castro Martins.
Cavaleiro,

com palma

Capitão de infantaria Luís Vila Verde.
Cavaleiro

Capitães: de infantaria J osó Ribeiro Barbosa; de cavalaria José Maria Carrilho de Carvalho; do quadro
auxiliar dos serviços de ongonharia Carlos de Melo e
António Arsénio da Rosa Bustos.
'I'enontes : de infantaria, J oaquim Moniz do SA Côrte
Real Amaral; miliciano do quartro especial de artilharia

2." Súrie

Francisco

ORDEM DO EXERCITO
de

Melo

e Costa;

589

N.· 15

miliciano

de

cavalaria

Eduardo de Madureira Proença; do secretariado militar
António José Marques Guimarães, e do quadro auxiliar
dos serviços

de artilharia
OrdeIll

Brás Vieira.

l\~ili1;ur

de

Avis

Grã-cruz
Generais:
José Justino Teixeira Botelho, João do Morais Zamith,
Miguel Baptista da Silva Cruz, Francisco
das Chagas Parreira
e Alfredo Mendes de l\fagalbã,'s
Ramalho;
na situação de reserva, Vitoriano José César,
Arnaldo
da Costa Cabral de Quadros, Pedro Lopes da
Cunha Pessoa, Juime do Sousa Figueiredo,
Luís Autónio César de Oliveira e Viriato Gomos da Fonseca; reformados,
Félix Anastácio
Soeiro, José Curlos Tudela
COrte Reul, António Augusto de Oliveira GUimarães e
António Augusto de Sousa Bessa.
Grandc oficial
Coronéis:

do corpo

do estado maior Eduardo Augusto
R úl de Andrade Peres, J 0>10
Joaquim
Canhão, Augusto Manuel Farinha Beirão, António Emílio Cortês e Jorge Pais de Oliveira Mamede ;
de artilharia
Adriano da Costa Macedo e José Jorge
Ferreira
da Silva; de cavalaria
José Gonçalves Paúl;
de engenharia
Raúl Augusto Esteves e António Alfn·do
do Magalhães
Cor rcia ; do secretariado
militar José Carlos Afonso Barroso.
Comendador

Marq uos ; do infantaria

Tenentes-coronéis:
de infantaria
José Augusto Faria
Blanc ; de artilharia
Fernando
I'imentel da 1\10t:J. Marques; de cavalaria
Acácio A.djuto Augusto Nunes; me
nico Guilherme de Sena Cabral; do serviço de administração militar Manuel de Oliveira, e do quadro auxiliar
dos serviços de engenharia
Manuel Moreira.
Majores:
do corpo do estado maior César Augusto
Mano; de infantaria
Miguel de Almeida Júnior,
.Ioão
Augu:sto de Fontes Peroirn do Melo, Florentino
Coelho
Murtins e Alberto José Caetano Nunes Freire Quaresma;
de artilharia
Flaviano
Eugénio da Costa, J oito Pedro
Alves Júnior; com o curso do estado maior José Filipe
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de Barros Rodrigues
(I Alberto
Xavier de França Dória; de cavalaria Autónio Luís da Silveira, José Joaquim
Romão, Juão Justino Morais Teixeira, Fernando Pcrerra
Coutinho, Armando Pereira Carvalhal da Silveira Teles
Betrencourt
e Fr-ancisco de Assis .lara de Carvalhu;
de
engenharia
Artur Alberto
Meireles de Campos Ileuri'qups, Luís da Costa de Sousa de Macedo, António Joaquim Ferreira
da Silva e Augusto Cordeiro Dinis Sampaio; de aeronáutica
José Barbosa
dos Santos Leito ;
do serviço
de aduiinistraeão
militar
Acácio Augusto
Nunes da Silva;
do secretariado
militar Fraucieco de
Paula Pacheco;
do quadro auxiliar dos serviços de adiIharia António
Maria e João dos Santos;
na situação
de reserva, Viriato Gonçalves ; reformados,
Eduardo de
Norooha
Gama Lobo lJemony, Francisco José de Darros e José Maria Fernandes.
Oficial

Capitãos : de infantaria Manuel Pinto da Fonseca, José
Augusto da Cruz, Eurico Eduardo Rodrigues Noguoira,
Feruando
Augusto Rodrigues,
Uen riq uo Ferreira,
Júlio
T€'odoro de Bettcncourt,
Angelo David da Costa, AIfr.-do Ferreira
Esteves, Jerónimo
Ribeiro, Vergílio Varola de Sena Magulbães, João Coelho Borges, A ugusto
da Silva Fernandes,
António Maria de Magalhãcs, Francisco de Sales Gaivão Mendes, António Pedro da Silva
Soares Júnior,
Jaime Augusto dos Santos Borges, António Xavier de Moura, Aníbal Turrinho, Pompeu Lôbo
de Sousa ; com o curso do estado maior José Furtudo
Henriq ues ; milicianos do quadro especial Frederico Tôrres V€'lez Caroço, Vitorino Rodrigues Corvo e Arnaldo
Armindo
Martins;
de artilharia
Eduardo
Ferreira
da
Silva, Francisco
Vitorino
Félix Cativo, Luís António
Vicente, José Carvalho do Espírito Santo, João Carlos
Guedes
Quinhones
Portugal
da Sil veira, Ricardo Vaz
Monteiro, Estêvão Rodrigues
Noto do Almeida, Ernesto
Florêncio
Cunha.
Cândido Augusto
Pereira,
António
Emílio Moreira Peixoto, Armando José de Matos, José
Inácio de Oliveira e José Augusto Vieira da Fonseca
Júnior;
milicianos
Alberto A ugusto de Almeida e do
quadro especial Álvaro Cabral;
de cavalaria Mário Rafael da Cunha e António Raúl da Costa Mira; de engenharia Arnaldo de Albuquerque
Barata de Sousa Teles,
José Afonso Lucas, Herculano Amorim Ferreira,
Mário
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dos Santos Sobral,
António Nunes Freire, Flávio José
Álvares
dos Santos, Eduardo
Pires, José de Oliveira
Pombeiro,
Joaquim
Mateus Preto Chagas, Aurélio do
Rêgo Monteiro, Manuel António Soares Zilhão, Frederico ~Iaria Magalhães
Meneses Vilas Boas Vilar e Fernando Arruda;
miliciano Júlio :\faria Pereira Boto ; de
aeronáutica
Alfredo Dolesq uo dos Santos Sintra e António Aiala Pinto de Queiroz
Montenegro;
miliciano
António Rodr-igues
Alves; médicos António de Oliveira
Zuquet e João Garcia Comia
Ribeiro;
do serviço de
administração
militar Paulino Afonso Esteves, José Armando da. Palma Graça, Vitorino Alves Gomes, Eduardo
Rodrigues
Neto de Almeida.
Guilherrnino
Augusto da
Costa e Carlos Domingues Nunes: milicianos Alípio de
Moudonça
e Luís António de Oliveira; do secretariado
militar Joaquim Quiutino Borges, João Xavier de Paiva,
José de Sousa e Luciano José de Vasconcelos ; do q uadro auxiliar dos serviços de artilharia
Vasco IIeuriq ues
do 6 e José de Sousa Ferrei ra ; do q uadro a uxilia r dos
serviços de engr-nhuria
João Antunes :-;alvador e Manuel
Alves :\fin0iro; chefe de música Manuel António; do extinto quadro de capr-lãos militares Ernesto Augusto Pereira de Sales e reformado Nicolau António de Andrade.
Cavaleiro
'I'enentes : de infuntaria
Manuel Mestre, Alfredo Neves, José de Jesus Pita, António de Oliveira, Joaquim
Brás Pereira,
José Vítor Mateus Cubral , Raúl Ferreira
Braga, Alfredo Ribeiro Gomes do Barros. Eugénio Gonçalves de Magalhães Figueiredo,
Mário de Paiva N unos,
António Adolfo Vieira da Costa, Amadeu César Lopes,
Munuel Luís Antunes,
José Augusto Teixeira. Baptista,
José Farinha
da Silva, Aires Baptista da Costa, Vítor
Amâncio J unquoiro e Silva, Pedro A ugusto Afonso Cardoso Dias, Alvaro de La Cruz QI1f>Ha(la~[(mdeR, Edmundo
Quirino Nunes do Sousa, Houriquo
Martins Figueiroa,
António das N evos Graça, l\figu('l da Conceicão :\Iota
Carmo,
Justino
Leite, Cristóvão
da Ponte Curvalho,
Adolfo Augusto
de Gouveia Pinto Júnior, João do Albuquerque
V doso, Allgn!'to do Carvalho, António Teixeira,
José SQarC1s de Matos, José do Macedo .J únior,
Manuel Mendes Ventum,
Ahfll dl~ t:)ousa Moutinho e
Eduardo
Emiliano
Rt'go; milidanos
Mário Pessoa da
Oosta, António Teixeira Monteiro, José do Pêso e 80usa
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Benchimol,
Joaquim
Augusto
Nunes, José Francisco,
l1anuel
Moreira
Rodrigues
do Carvalho, José António
Gomes Alves Carneiro,
Manuel António
Granjo,
Armando Bette Bcttencourt,
Carlos Adí-iano Fonseca, Hugo
Mondes Cajado e .Mariano :\10r"ir:1 Lopes j d~ artilharia
.lorge Dionísio J(lSI s, José Filipe da Silva Neves, J086
Frederico da Silveira Machado. Artur Rebõlo de Almeida,
Alexandre
Adelino Fornandcs do Sousa. Francisco POlxoto Obcdas, Alvaro Pires Mirauda, Firmo Gamhini da
Costa Gomes o Júlio Cario' Alves Dias Botelho :\fonizj
do eavaluria Raf~lt'l Sérgio Vil'il'a, :\funtwl José Marques,
Salvador
Catão Fernnudes O :\Ianllol da Fonseca Salvação; miliciano Eduardo
de Ma·j urei ra Proonça ; de en~ellhal'ía Orlando
al dõs Tomás dos Santos j do aeronáutica Frederico Coelho (h~ :\1010 e Antóuio Dias Leito j
veterinário
.Iosé António dos Santos Furruia j do serviço
de administração
mil itnr .J oào Roei rip;l)('s F'ranco, Alhorto
de Sousa Amorim Rosa •• Iünuel Joaquim da Conceição
e Silva, Augusto Leonrirrlo NOVOHO António de J;'iglleiredo Silva ; do quadro auxiliar dos servicos de nr-tilhnr-ia
Fruucisco Fonseca, Amadeu Eduardo de Campos Beltrão
Ferreira
~iana, Custódio
Car.uru-lo , José Maria Amorim
Júnior e Frnneisco
José do Seixus ; do quadro auxiliar
dos sf'J'\'i~os do <'Ilgonharill .Joaquim OuilhcJ'lllo TrayasSOR (' .Tono Antón:o
da Vplhn; pi('udor Ant')lIin ("(·..ar de
Oliv,·iraj chpf'o UI' música :\111n11(11 Joaquim Callbüo I farmacêutico,
com a patente de capitão, Luís do Oonzaga

v

e SOUba.
Ordeul. l\'Lilitar

de S. Tia::-o da Espada.
Cnvalf'iro

Capitão

de aeronáutica

c) rara

.Tosé Pedro

Pinheiro

Correia.

os dc\'idos efeitos se tra11;:cr('Ve o (]<,crC'to da
da Dirpcc;ho Gllral Jlilit1Lr do l\finistério
. uas Colúnia,;, dH 30 (1(1 .JlIllho tio l!)~R, publicado no
Bull'fitn ltlilitar da,~ Colóllias n,o 7, do 10 de Julho do
reftlrido
ano, quo é do teor ~pguillto:
Usando
da faculdtLt!e q tle 111( cUnfl~re o n, o ~,o do
(I},tigo 2,° do dt'crpto 11,° 1~:7-+0, de :!I; de Noveml)J'o
de 19:W, por fúr~a do di.po!'to no artigo 1.0 do dl'crl'to
n," 1;):331, dt' 9 do Abril de 1D:! , sob proposta do Ministro das Colóllias:
Ilei por bem cOllcf'cl"r, ao a.hJ'i~o elo pr<'cf'itnado no
artigo 17.0 do regulamento
ue 7 de Novombro de 1913,

1.n I{l'raJ'ti~ão
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ao coronel do corpo do estado maior J0110 de Almeida
a medalha de ouro de serviços distintos ou relevantes
no ultramar,
pelos altos o rolevantes serviços que prestou na colónia de Angolu, quando governador
do distrito da Huíla de 1908 a HHO, seudo ao tempo capitão,
realizando
a ocupação do mesmo distrito por forma brilhante e com escassas fôrças. Para êsse efeito, comandou, mostrando
inteligência
o valor, as colunas de oporacões de 1908 e Hl09, da acção das quais resultou a,
puciHcaçll.o da região e a livre circulucão com o Il umbc
e Cua.uato e o poder mais tarde SPI' submetida a rica c
insubmissa
região ocidental
dos Gambos ; comaudou,
demonstrando
valor e tenacidade,
a coluna. do ocupação
do Evale cm 1D09, ocupação quo permitiu o O'itabf'lt'cimonto de uma linha do ponetracão destinada a facilitar
a subsoqüente
ocupll<:ão dos outros po\"os circunvizinho . ;
do Ovam po, e a coluna quo spgllidamentc
ocupou h'ITi'tórios
que permitirum
o estalH'lpeimonto
de uma base
pam fi fixação da froutoirn sul do Angola; cornaudou,
mostrando
energia,
bruvui a o provado
osfô rço, fi coluna quo em HJU9 roaliz ou a importante
operação militar para a ocupação ao Baixo-Cuba Il~O, serviço cxtruordinário o rolenwtr:-\silllo qU(~ pr-rruitiu levar fi sobcrnnia
do Portugal nos confins do sul (lo Angola,
ati-avós
de'
povos robl'ldllS e regiões desconlwcidas,
o marcar o dofluir a fronteira com a nntiga colónia alemã; tinalmonte,
comandcu cm 1910, mostrando igualmente intl'Jig~neitt,
hrnvnrn o p rovatlo osfõrço , as colunas do ocupacão do
Pocolo,
de Otokero
o de Cafima, sondo ferido na do
Pocolo».

d) Para os doridos efeitos se transcreve a portaria
do llrn:stót'io elas Colónias, Dirf'c\,ào O-oral dos Scrvicos
Centrais, de 30 de .Junho do 1928. publicada no Boletim.
Militar das Colónias n, o 7, de 10 do Julho do mesmo
ano, qUEl Ó do toor :;egllint\·:
«Tendo sido pnhJicado pelo ~finistól'io (las Colónias o
l'eltltório do gowl'lludor
do distrito da Huila. qUfl ao
tempo f'I'a o capiTão .T01\0 de Almpi(la, intitulado «Sul
d AngolaD, e con"ideJ'ltntlo quo durante a {-poca a que
se n.f,·ro uquC'le r('latório o mt'l.'mo gov('rnador
pro~tou
altís"imos serviços àquf'h colónia, já devidamento apreciaclos soh o ponto dn vista miliwr;
Consiuernodo
porém que, além do manifl'sto reconhe-cimento do ta.m avultada. obra, traduzido pela publicação
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oficial do seu relatório, nenhuma outra manifestação foi
ainda feita à sua notável acção administrativa como governador do distrito da Huíla :
Manda O Governo da República Portuguesa, pelo Ministro das Colónias, louvar o coronel João de Almeida
pela forma inteligente e patriótica como concebeu e orientou a sua administração civil no govêrno do distrito da
Huíla, estabelecendo princípios e fixando normas qno tom
sido até hoje em grande parte seguidas e aplicadas com
os mais proveitosos resultados, e pela notável energia,
decisão, prudência, sagacidade e patriotismo que sempre
revelou, em grau superior, na administração daquele território»,
e) Declara-se que por decreto de 12 do corrente mês,
inserto no Diário do Govêrno n." 2H7, 2.:\ série, de 13
também do corrente mês, foi concedido indulto ou comutação de pena aos seguintes réus condenados pelos tribunais militares:
Albino Gonçalves de Aguiar, solteiro, soldado, natural da comarca do Funchal, condenado pelo crime de
insubordinação, no 1.0 Tribunal :\Iilitar Territorial deLisboa, por sentença de 16 de Junho de 19:?0 fi acórdão
do Supremo Tribunal Militar de 14 de Outubro do
mesmo ano, na pena de 6 anos e 1 dia de presídio militar, ou, na alternativa, na de 6 anos e 1 dia de d-portação, com a acessória, em ambos os casos, de igual
tempo desta pena que não poderá na totalidade exceder
10 anos - expiada a pena.
Alfredo Adozindo, solteiro, soldado, natural da comarca do. Porto, condonado pelo crime de deserção, no
Tribunal Militar Terr-itorial do Porto, por sentença de
23 de Marco de 1926 e acórdão no Supremo Tribunal
Militar de 22 de Abril do mesmo ano, na pena de 3 anos
de deportação militar - expiada a pena.
Arrnnndo Coelho Filipe, solteiro, soldado, natural da
comarca da Foiru, condenado pelo crime de deserção,
no Tribunal Militar Territorial do Põrto, por sentença
de 15 de Agosto de 1924 e acórdão do Supremo Tribunal Militar de 30 do Outubro do mesmo ano, na pena
de 3 anos de deportacão militar - expiada a pena.
Arnaldo Mota, solteiro, ex-oficial do exército, natural
da comarca da Covilhã. condenado pelos crimes de infidelidade no servico militar e falsificação, no Tribunal
Militar Territorial de Viseu, por sentença do 28 de No-
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vem bro de 1926 e acórdão do Supremo Tribunal Militar
de 22 de Dezembro do mesmo ano, na pena de 4 anos
de prisão maior celular, soguidos de 8 anos de degrêdo ,
ou, em alternativa,
na de 15 anos de dogrêdo , em possessão ele L." classe - perdoado
resto da pena de prisão maior celular.
Benedito Teixeira,
solteiro, soldado, natural
da comarca de Cabeceiras
de Br sto, condenado pelos crimes
de deserção e extravio de artigos militares, no Tribunal
Militar Territorial
do Põrto, por sentenca de 2:l de Janoiro de 1924 e acórdão do Supremo Tribunal Militar
de 20 de Março do me-mo ano, na pena de 7 anos do
deportação
militar _. perdoados
2 anos.
Domingos
Moneses, solteiro,
soldado, natural da comarca do Braga, condenado pr-los crimes do desercão e
extravio de artigos militares. no Tribunal Militar 'I'errito rial do POrto, por sentença de 20 de Maio de 102ô, na
pena de 3 anos do deportação militar-expiada
a pena.
Gilbprto Francisco,
CORado, ex-soldado, natural da comarca de Coimbra, condenudo pelo crime de homicídio voluntário, no Tríhunul Militn r Territorial do Viseu, por sentença de 20 de Junho de 192:?, nu pena de 8 anos do p risão
maior celular, seguida de 12 anos de degrêdo, ou, em alternativa,
na pPDa de 25 anos de dogrõdo, em possessão
de 1.& classeperdoado 1 <IDOde prisão maior celular.
João Rodrigues,
solteiro, solda-lo, natural da comarca
de Lisboa, condenado pelo crime' ele deserção, DO 1.0 Tribunal Militar 'I'orr itorlal de Lisboa, por sentpDGa de 24
de Maio de Hl2(j e acórdão do Supremo Tribunall\1ilitar
de 18 de Junho do mesmo ano, na pC'na de 2 anos de
deportação
mil itur - perdoado ° resto da pena.
José António. casado. PX soldndo, natural da. comarca
de Tomar, condenado pelo crime de homicídio voluntário,
no 2.° Tribunal
l\1ilitar l'f'l'J'itorial
de Lisboa, por sentonça de 2~ de Maio de Hl:?:3 e acórdão do Supremo 'I'ríbunul Militar
2 de Agosto do mesmo ano, na pena
de 6 anos de prisão maior celular, sC'guida do 10 anos
de degrôdo, ou, na alternativa,
om 20 anos de dpgréd.o,
em possessão fln La clns se - pPl'cioadn a pena de dl'gl'êdo.
.Josó de Oliveira, solr.-iro, soldado, natural da comarca
da Guarda, conclenado pelos crimes de deserção e extravio de artigos militares, no Tr ihunul Mi'Itnr Territorial
de Visou, por SPO tença do 1 de Junho de l\J~D, na pena
de 3 MOS e G meses de deportação
militar - perdoado
o resto da pena.
.
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Manuel Fernandes
Vieira Júnior, casado, soldado, natural da comarca
da Feira,
condenado
pelo crime de
-deserção, no Tribunal Militar Territorial
do POrto, por
sentença do 14 de Novembro de lÇl:!J e acórdão do Supremo Tribunal Militar de 4 de Dezembro do mos mo ano,
na pena de 3 anos e 1 mês de deportação
militar - expiada a pena.
Manuel Joaquim,
solteiro,
ex-segundo
cabo clarim,
natural
da comarca
do Estremoz,
coudenado pelos crimes de deserção,
extravio
de artigos militares,
furto,
ofensas corporais em superior o ombriuguoz, no 1.0 Tribunal Militar Territoriul
de Lisboa, por sontenca do 23
de Janeiro de 1924, na pena de 4 anos o meio de prisão
maior celular, ou, em alteruutivu,
na do G anos e ~) moses de dogrêdo, em pOSSO:5SflOde Ln. das:5e - perdoado
1 ano de degredo.
Manuel 'I'omé, solteiro, soldado, natural (h comarca
do Ahrantes,
condonndo
pelo crime do deserção,
no
2.° Tribuual
Militar Territorial
tio Lisboa, por sentença
de :!8 de Junho de ln:?·l o acórdào do Supremo Tribunal
Militar de 16 de Outubro
do mesmo ano, nn penu dr
5 anos o -1 meses <1('presklio militar, com :1 acossórin
do igual tompo de dopor tucào militar, ou, na nltornativo
em Ü unos o 8 meses di' doportacão militar - perdoada
a pf'na de dóportncão mi litar,
Saúl Pedro, solteiro, solda-lo, nn turnl da comureu da.
Anadia, condenado pelos crimos dl' iujúrins l' ofonsns corporais a superior, no T'ribunal Militnr Torritorial de Viseu,
por sentença de 1:> <1(' A~()Hto do lD:?-i l' acó rdúo (lo Supremo Tribunal Militar do G dI-' Novem hro do mesmo ano,
na ppna do a anos o 2 meses dl' prPHídio militar, com a
acessória de 3 unos do doportncão militar , 011, cm alturnutiva, na. do 3 anos o :! mo-« S dI' d"POI'W,i't()
militar. com
a acessória
de 3 anos d(' deportação - expiada a pena.

f) Declaru-so

que por dccrotc d(~ 1 do Ontuhro de
no Oiário do (J{J!"{inlO n." :?-!l, :?:l ér·io,
do 18 do mesmo mês (l ano, fomm COII(ll'('orudos ('om os
graus dns Ordens l\Iilitar'('R <lll Cristo (I,\., is, qlln lh 's
vito 1'0 'l)eetivamonto indicadOil, os SOgUilltl s oficiai' :

1928, publicado

Ordem. :::lJ:iJ i'tnr de Cril"i'to

Oficial
Major

de artilharia

Henriquo

P<,reira do Vüle.
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Cavaleiro
Capitães:
de cavalaria. Tomás Augusto
goso e Luís de Figuoiredo,
e miliciano
António Cortês de Lobão.
.
Ordewn

~..Iili1ar

de

Salgueiro Frade engenharia,
.

AvIs

Cemendador

~fajor('s ele infantaria
Tomé Mendes.

J osé António

de Oliveira

e Paulo

Onpitfies: do infantaria,
.Tclão Moniz da Ponto
e medico, Carlos José Machade Huntos.,

Júnior,

Ofi('ial

Cavaleiro
Tenentes : do infantaria,
JOl'Ó Jouquim de Sonsa; do
artilharia,
A 11 tónio do Almeida, o do q uadro auxiliar dos
serviços de artilharia,
José Dias.

8.

0_

Hinislrrio da Guerra - 3. a Direrção Grral

:i.a Ileparli~ão

a) Declara se, . cm nditamonto à. alínea b) da dr-terminação 11." da OI·t1I'1/l do Exércüo n.? I:!, 2.1\ sério, de
31 do Agosto 00 eorrr-nto ano, que é consider-ado piloto
aviador militar. desde 14 do ,1111110 de 19:28, por ter concluído 11:; p1'o\"1\s finais do respectivo
aerouáutica
Filipe GOlllOS Vieira.

curso,

o tenente

da.

b) Doelarn-se,
nos termos (10 artigo 18.0 do regulamonto lo Al'lJlliYO l listórico :\lilit<lr, que pejo tenonto do
infantaria 0.0 8 Fr-ancisco Cardoso e Silva foi oforocido,
com. dostino à hihliuteca do niosmo Arquivo, o volume
Continuação d(/.~ circulares diriqidas «os comandantes dos
corpos do I'.rr'rcito, 1816, O pelo cidudão Armando do
tos furam ofPi"l'cidos, com d.-stino h scccão ecouográfica,
alguns retratos de oficiais do nosso exército.
•

~ra-
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9. ° ·-lIiaistério

da Guma - 3' Directãe Geral- 8.' Repartição

Em harmonia com a determinação 3.n do n.? 3.° da
Ordem do Exército n.? 9, L" série, de 20 do Setembro
do corrente ano, publica-se a relaeão dos coronéis do
corpo do estudo maior a quem é aplicável a designação
do coronel tirocinado pata general:
Augusto Ramos <lo Miranda.
Luís Aucusto Ferreira Martins.
João de -Almeida.
Aníbal

OJjitnúrio
1\)28

I-'etcmbro 22 »
30 Outubro

7-

Alferes. reformado, João N('queirn Pinto.
(;ell('ral, lia -ituução de reserva, António Jo:;é Uarciu (; uurrt-i ro.
Tenente-coronel
de eavaluria
Francisco (';"Indido
Vieirn de Sousa Loreno.

Rectificoções
Na Ordem do Exército

n.O 7, 2." série,

do corrente

I. ;),onde se ln: «Coutiuho», deve ler-se: "Castilho».
Na Ordem do E:l"é1'CHO 1l.0 11,2." sério, do corrente
1.14, oude se lê:

«JOtiÓ'"

deve lcr-se : «Joaquim».

ano, p. 2U:3,
ano, P: 5G3,
•

Júlio Ernesto de Morcie Sarmento.

Está conforme.

o Ajudante

General,

MINISTERIO DA GUERRA
1 DE NOVEMBRO DE 1928

ORDEM DO EXÉRCITO
(2.a Série)
Publica-se ao exército o seguinte:

1. o - Decretos
liDistérie tia Glerra- t.a Direcção Geral- f.a Repartição

Usando da faculdade que me confere o n. o 2. e do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra, hei por bem decretar que, nos termos
da lei n. o 1:817, de 12 de Agosto de 1925, se pague o
subsídio monsul do 61$ a D. Maria da Conceição Lourenço e suas filhas Ana da Conceição Lourenço e Maria
Madalena Lourenço, viúva e órfãos do alferes reformado
Francisco Lourenço.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar.
Paços do Govêrno da República, 27 de Outubro de
1928.-ANTÓNIO 6s'CAR DE FHAGO o CARMONA-Júlio
Ernesto de Morais Sarmento.

liaistérie da G.erra - Repartição do Gabiaete

Desejando o Governo da República Portuguesa, como
hom nagem à próx ima data do armistício, agraciar com
a Cruz do Gurra alguns oficiais dOI!exércitos estran-
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geiros, em atenção aos elevados serviços por êles prestados durante a Grande Guerra à causa da civilização,
aproveitando assim o ensejo de uma data inesquecível,
hei por bem decretar, sob proposta do Ministro da
Guerra, e usando da faculdade que me confere o n. o 2. o
do artigo 2.0 do decreto n. o 12:740, de 26 de Novembro
de 1926, por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
n. o 15:331, de 9 de Abril de 1928, que sejam condecorados com a Oruz de Guerra de 2.:l classe os oficiais
dos exércitos estrangeiros abaixo designados, todos antigos combatentes:
Oommandant, Etienne Delhome, adido militar em Lisboa.
Alferes de reserva, Marcel-Alfred Thébaux e Raimond
Mény, do exército francês.
William Godfrey Thomas Pope, ex-major, Herbert
Cassels, tenente, e William Ralph Johnson, tenente, do
exército inglês.
Dr. António Bucevich, Prendi René e Rivera Luigi,
do exército italiano.
M. Adolfo Siret, M. Maurice Heyne e M. Alfred Melotte, do exército belga.
O Ministro da Guerra o faça publicar. Paços do Govêrno da República, 31 de Outubro de 1928.- ANTÓNIO
OSCAR DE l!'RAGOSOOARMONA Júlio Ernesto de Morai.~
Sarmento.

2. o - Por decretos de 27 do mês findo:
liDistério da Gllerra- ta Direeçio Geral- 2. a Repartição
Ooncedidas 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,
aos oficiais em seguida mencionados: infantaria, tenente
miliciano do quadro especial José de Almeida, no regimento de infantaria n. o 21, desde 19 de Julho do corrente ano, por ter completado o tempo de serviço ofectivo como oficial necessário para O primeiro aumento do
10 por cento sobre o sõldo ; serviço de saúde: tenente-coronel médico Acácio Júlio Ferreira, na Direcção do
serviço de saúdo, desde 29 de Agosto, respectívament ,
de 1921 e 1925, por ter completado o tempo de serviço
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efectivo como oficial desde a sua promoção a tenente,
necessário para o primeiro e segundo aumento de 10 por
cento sõbre o sôldo; major médico, graduado, do quadro especial, Aurélio Ricardo Belo, no asilo dos inválidos militares da Princesa D. Maria Benedita, como capitão desde 28 de Novembro; capitães médicos, Manuel
de Vasconcelos e Carlos Oipriano Ghira Dine, na guarda
nacional republicana, desde 17 de Setembro de 1927,
por terem completado o tempo de serviço efectivo como
oficial, desde a sua promoção a tenente, necessário para
o primeiro aumento de 10 por cento sobre O sõldo.
Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 20 do
corrente mês, qU&passou à situação de adido o tenente
miliciano do quadro especial do regimento de artilharia
ligeira n.? 1 João Duarte Monteiro Duque.
Disponibilidade

Major de artilharia, no quadro de comissões, João
Brás de Oliveira, por ter sido exonerado do cargo de
segundo comandante da Escola Militar.
Reserva.

General graduado Aquiles Alfredo da Silveira Machado e o capitão supranumerário
do regimento de
infantaria n. ° 3 Guilhormino da. Purificação Mendes, o
primeiro nos termo do 0.° 4.° do artigo 2.° do decreto de
25 de Maio de 1911, e o segundo por ter sido julgado
incapaz do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção.
linislério da 6urra - i.a Direcçie Geral- 3. a B.epartiçi.
Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 26 de
Novembro de 1927, inserta na Ordem do Exército n.? 17,
2. a série, de 17 de Dezembro do mesmo ano, que deu
baixa do serviço militar, por se achar incurso nas disposições do artigo 2.° do decreto com fôrça de lei
n.? 13:137, de 16 de Fevereiro do mesmo ano, ao segundo sargento do regimento de infantaria n. o 9 Valentim Augusto Montanha, excepto no que respeita ao direito a quaisquer vencimentos, qu não poderá ser-lhe
reconhecido em relação ao tempo em que não prestou .
serviço militar.
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3. o - Por decretos de 1 do corrente mês:
Ministério da Guerra - f. a Direeção Geral - 2. a Repartiçao
Regimento de infantaria n.O1

Alferes, os aspirantes a oficial da Escola Militar, Emílio Heitor dos Santos e Armando Francisco Páscoa.
Batalhão de caçadores n.O

e

Alferes, os aspirantes a oficial da Escola Militar, Fernando Augusto Nogueira Velho de Chabi Júnior, Manuel
Magro Romão, Domingos Sanches e Júlio de Araújo
Ferreira.
Batalhão de caçadores n.O7

Alferes, os aspirantes a oficial da Escola Militar,
Mário José da Silva, António Cândido Pereira Gonçalves, António Pedro da Mira e Aurélio Augusto da Silva
Pereira.
Batalhão de metralhadoras

n. o 1

Alferes, os aspirantes a oficial da Escola Militar,
Fausto José de Brito e Abreu, Raúl Cordeiro Pereira
de Castro, António Gonc;alo Torgal, Armando Hasse
Ferreira, Afonso Gomes Barroso e Mário Jaime de Cerqueira Rocba.
Regimento de artilharia ligeira n.O1

Alferee, os aspirantes a oficial da Escola Militar, Manuel Guerra. Pinheiro, Abel dos Anjos Rocha, Manuel
de Jesus Ramos, Almor Branco Baptista, João lIorta
Galvão Ferreira Lima e Aurélio de Sousa Medeiros.
Regimento de artilharia

ligeira n.O2

Alferes, os aspirantes a oficial da Escola Militar, ManMI Coelho da Silva Ferreira, Emílio Ramos Afonso,
José Monteiro de Sousa Leitão e Guilherme Vergílio de
Almeida Pires Monteiro.
Regimento de artilharia

ligeira n. o 3

Alferes, os aspirantes a oficial da Escola Militar, João
José Dcmíngues, Ivo Guedes da Silva, Daniel Alexandre SarsfieLd Rodrigues, Carlos Alberto Machado da
Silva, Álvaro Herculano da Cunha, João Maria Navarro
Vilalobos Vieira, Dúlio Norborto Franco Sim as, Leonilo gu~ónio Jonnths Guapo do Almeida, Ilídio Marinho
Aires Trindade, Álvaro de Castro Fernandes e Leopoldo
M,'lnuel de Seabra de Sousa Gentil.
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Regimento de artilharia ligeira n.· 4 ~

Alferes, o aspirante
Duarte Capote.

a oficial da Escola Militar, Carlos

Grupo independente de artilharia

de montanha n.· 12

Alferes, o aspirante a oficial da Escola Militar, Luís
Gastão Ramalho Fernandes.
Grupo mixto independente de artilharia montada n.O24

Alferes, os aspirantes a oficial da Escola Militar, Álvaro da Silva Carvalho e Humberto Vieira de Castro.
Regimento de oavalaria n.· 2

Alferes, os aspirantes a oficial da Escola Militar, Luís
Alborto Filipe Rodrigues e Edgard Pereira da Costa
Cardoso.
Regimento de oavalaria n.- 7

Alferes, os aspirantes a oficial da Escola Militar, Manuel Ferreira Peixoto da Silva, Venâncio Augusto Deslandes e João Baptista Machado.
Esoola Prátioa de Engenharia

Alferes, os aspirantes a oficial da Escola Militar, José
Rodrigues Moutinho e Albano Moreira de Almeida.
Regimento de sapadores mineiros

Alferes, os aspirantes a oficial da Escola Militar, FIoriano Bernardo das Neves, Fernando Fraucísco Pinto
Elíseu, Mário Pereira de Azevedo Batalha, Luís Maria
de Oliveira e Carmo Soares fi • ilva e Vítor Francisco,
Franco.
Regimento de telegrafistas

Alferes, os aspirantes a oficial da Escola Militar,
Paulo Emílio do Brito Arunha, António Jacinto Magro,
Américo Soares Beirão, António José Pimentel e Eduardo
de Abreu Campos.
Regimento ae sa.padores de oaminhos do ferro

Alferes, o aspirante a oficial da Escola Militar, António Brito Pereira Luz.
3." companhíu de administr~Qão militar

Alferes, o n. piruutes n oficial da E cola Militar, Artur Ramalho, Serafím Augusto dos Prazores, Joito
Duarte Porry de Almeida o Brito, Américo Augusto do

..
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Almeida Calado, Vasco Serapião das Neves Martins,
Humberto dos Santos Pereira, José IIenrique de Sousa,
Mário Augusto Jorge de Figueirodo e João da Conceição
Domingos.
Adido

Tenente miliciano do quadro especial, do regimento
de artilharia ligeira n. o 1 João Duarte Monteiro Duque,
por lhe ter sido concedida licença ilimitada.

4. o - Por determlnaç~o do Govêrno da República:
linislério

da Guerra -

ta Diretção Geral-

2,& Reparlição

Quadro da arma de infantaria

Tenente do regimento
Evangelista.

de infantaria

u." 5 Deolindo

Regimento de infantaria n. 5
O

Comandante, o coronel, no quadro <la arma, Celestino
Júlio Garcia Gomes.
Segundo comandante: o tenente coronel, comandante
interino, Luís 'I'orcato de Freitas Garcia.
Regimento de infantaria n.· 12

Comandante, o coronel, no quadro da arma, Jaime de
Campos Ramalho.
Batalhão de metralhadoras n. o 2

Comandante, o coronel do regimento de infantaria
n." 12 Jacinto Augusto Xavier de Magalhães Júnior.
1.' Inspecção de artilharia

Inspector, o coronel, segundo comandante da artilhalharia do Governo Militar de Lisboa, Manuel da Frauça
Dória.
2,' inspecção

de artilharia

Inspector, o coronol, sub-director da arma de artilha, ria; Alberto Carlos das Neves o Castro.
Quadro da arma de artilharia

Tenente do regimento do urtilharia ligeira n.? 4 Luís
Falcão Mena da Silva.

2.·,Série
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Regimento de artilharia ligeira. n.O1

Comandante, o coronel do regimento de artilharia
ligeira 0.° 3 Alfredo de Melo Faria.
Segundo comandante, o tenente-coronel, comandante
interino, António Carlos Cortês.
Regimento de artilharia

Comandante, o coronel,
Jorge Ferreira da Silva..

ligeira n.O3 .

segundo comandante,

José

Grupo independente de artilharia pesada n.· 2

Alferes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
da Escola Militar, João Moniz de Sá Borges.
Depósito geral de material de aquartelamento

Exonerado de director, pelo pedir, o coronel, na situação de reserva, Joaquim de Sousa Gorgulho.
Depósito geral de material automóvel

Capitão do quadro auxiliar dos serviços de engenharia, do Govêrno Militar de Lisboa, Samuel Bento.

5.e - Ministério da Guerra - RellartiçáG do Gabinete
Tendo sido agraciados com a Cruz Vermelha de Dedicação os tenentes de infantaria António Manuel Pereira
e João Teixeira da Costa, é-lhes permitido usar a respectiva insígnia.

6. o -lioistérie

da Guerra- i.& Dire~. Geral- 2.• Repartitão

a) Declara-se que o capitão de cavalaria José Pauliuo
Marecos Mousinho de Albuquerque, que pela Ordem do
Ea:!rcito n." 3, 2.- série, do corrente ano, foi colocado
na Escola Prática do Cavalaria, para os fin do artigo 9.°
do decreto n." 12:102, de 21 de Agosto de 1926, com.
pl tou em 2G do mês findo as condições do referido artigo, pelo que foi mandado recolher à sua anterior situação.
b) Vencimentos qu , nos ermos da lei n.o 1:66~; de 9
de Setembro de 1924, competem ao oficial em leglÚda
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mencionado, separado do serviço pela Ordem do Exército n,° 15, 2. a série, do corrente ano:
Tenente de infantaria José Augusto Cardoso, 117659,
sendo: pensão de reserva, 111636; 0,14 por conto, 6;$23.
Tem um aumento de 10 por cento sõbre o sõldo.
c) Vencimentos que, nos termos da lei n. o 1:668, de 9
de Setembro de 1924, competem aos oficiais em seguida
mencionados, transferidos para a situação de reserva:
Pela Ordem do Exército
rente ano:

n. o 13, 2. a série, do cor-

Capitão de infantaria João Macedo de Freitas, 211;$24,
sendo: pensão de reserva, 172850; 0,14 por cento, 6852;
lei n." 888, 17890; lei n. ° 1:332, 14t$32. Do venci monto
total 28tll50 são pelo Ministério das Colónias, sendo Angola a última província onde serviu, e 182874 pelo Ministério da Guerra. Tem um aumento de 10 por cento sõbre
o sõldo,
Pela Ordem do Emército n. o 14, 2. a série, do corrente ano:
Coronel de engenharia graduado
Alfredo Augusto
Lisboa de Lima, 677631, sendo: pensão de reserva,
341670; 0,14 por cento, 66632; lei n. o 888, 40680;
lei n. o 1:332, 228tll49. Do vencimento total 497;$65 são
pelo Ministério das Colónias, sendo Moçambique a última
província onde serviu, e 179866 pelo Ministério da Guerra.
Tem dois aumentos de 10 por cento sõbre o sõldo.
Pela Ordem do Bxéreuo
rente ano:

n. o 15, 2.· série, do cor-

Tenente miliciano de artilharia, do quadro especial,
José Maria Alves Vieira, 84B10, sondo: pen8110 de reserva, 79654; 0,14 por cento, 4856. Do vencimento
total 12860 8110pelo Ministério das Colónias, sendo Angola a última província onde serviu, e 71650 pelo Ministério da Guerra. Tem um aumento de 10 por cento sõbre
o sõldo.
Pela presente Ordem do Exército:
General graduado Aquiles Alfredo da Silveira Ma·
ehado, 816848, soudo: pensão de reserva, 5048; lei
n.? 888, óQ640j lei 0.° 1:332, 262t$08. Tem cinco anos
de general.
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Capitão de infantaria Guilhermino da Purificação Mendes, 30~59, sendo: pensão de reserva, 197650; 0,14
por cento, 23622; lei n. o 888, 22607; lei n,o 1:332,
61680. Do vencimento total 65625 são pelo Ministério
das Colónias, sendo Angola a última província onde serviu, e 239~34 pelo Ministério da Guerra. Tem um aumento de 10 por cento sõbre o soldo.

ObUuárlo

1928
Agosto 14 - Major, na situação de reserva, José Pereira Honorato.
Outubro 19 - Tenente-coronel, reformado, Manuel de Oliveira .
.,
21- Coronel, na situação de reserva, Pedro Augusto de
Oliveira.

Júlio Ernesto de M(Y1'aisSarmento.
Está conforme.

o Ajudante

General,

fI~1

ouc..J

l:Ii i1

v

u
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N.O 17
MINiSTERIO DA GUERRA
24 DE NOVEMBRO OE 1928

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se ao exército o seguinte:

1.. - Deereto8
linistério 4. Guem-

t,a

Dirt(~o Gml- t.a lep.l1i~.

Usando da faculdade qUQmo confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, .do 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo LOdo decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da-Guerra: hei por bem decretar que, nos termos
da lei n.? 1:817, de 12 do Ago to de 1925, so pague o
sub ídio mensal de 68 a D. Clementina d~ Oliveira Morais, viúva do alferes reformado João Carlos de Sousa
Morais.
O Ministro da Guerra assim o tenha entondido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 3 de Nevembro do 1928.-ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSOCARMONAJúlio Ernesto de Xlorais Sarmento.

liIiat'ri. i. Gaerra -lepuliçi.

4, Qui....

onsidcraudo que os oficiais abaixo designados, no
dos mpenho das funções que lhes competiram no Corpo
Expedicionário Português a França, O primeiro como
comandante do 4.° G. B. A., o mais tardo no comando
da artilharia do Corpo, e o segundo no comando do ba-
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talhão de sapadores de caminhos de ferro prestaram
serviços relevantes demonstrando a mais constante dedicação, energia e decisão, consegnindo com os brilhantes actos da .sua acção impulsionadora manter o moral
das tropas ainda após o rude combato de Ü de Abril,
fortalecendo a disciplina, concorrendo assim para o levantamento do nome do exército, nobilitação da raça e
maior glória da Pátria;
)
Usando da faculdade que me confere o n, ° 2. o do artigo 2.° do decroto n.? 12:740, de 26 do Novembro de
1926, por fOrça do disposto no artigo 1.0 do decreton." i5:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem decretar quo sejam condecorados com a Cruz de Guerra de 2.'" classe, nos termos do respectivo regulamenta, os coronéis do artilharia
Eugénio Augusto de Almada Castro Bilstein de Meneses
e de engenharia Raúl Augusto Esteves.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno 0a República, 10 do Novembro de 19~8.-ANTÓNIO OSCAR DE FltAGO::;OCARlIIONA- Júlio Ernesto de Morai« Sarmento,

li.illéri ••• Gltrr.- ta )irtCÇI. IIeral- P Rtpuliçãe
Usando da faculdade que me confere o n.? 3.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 do Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.° do decreto
n.? 15:331, de'9 de Abril de 1928:
Hei por bem decretar, sob proposta do Ministro da
Guerra e de harmonia com a decisão tomada pelo Conselho de Ministros, nos termos do disposto no artigo 8.°
do decreto n,? 15:790, do 27 de Julho do corrente ano,
o seguinte:
Quo sejam demitidos:
Tenente-coronel
de infantaria J aimo Augusto Pinto
Garcia, nos termos do artigo 9.° do decreto n." 15:790,
de 27 de Julho do corrente ano, por se achar incurso
no artigo 1.0, n.os 1.0, 3.° e 4.°, do mesmo docreto, por
ter pegado em armas contra o Govêrno da N ação, chefiando os revoltosos que na noite de 20 para 21 do reforido m s de Julho se concentraram na estação do caminho de ferro do Barreiro, onde prendeu e desarmou
agentes da policia de segurança pública que ali se acha.
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varo em serviço, impedindo que estes exercessem a sua
acção om favor do Govêrno.
Capitão
de infantaria Jo110 Ribeiro Gomes, por se
achar incurso no artigo 1.0, n.?" 1.0, 2.°, 3.° e 5.°, do
mesmo decreto, por na. noite de 20 para 21 de Julho do
corrente ano ter pegado em armas contra o Govêrno da
Nação e, chefiando um grupo de civis, assaltar o pôsto da
guarda nacional republicana em Aldeia Galega e o campo
de tiro de Alcochete, tentando sublevar as fõrças que
ali se encontravam o impedindo que estas exercessem a
sua acção em favor do Governo, intimando-as a acompanhá-lo para o Barreiro, onde se reüniu aos revoltosos
que se haviam apoderado da estação do caminho de ferro
da mesma localidade .
. Alferes, reformado, João Albino, por se achar incurso
no artigo 1.0, n." 1.0, do mesmo decreto, por ter tomado
parte activa no movimento revolucionário d(~ 20 de Julho do corrente ano, pegando em armas contra o Govêrno
da Nação, reünido ao grupo dos revoltosos que na noite
de 20 para 21 do mesmo mês se apoderaram da estação
do caminho de ferro do Barreiro.
Alferes miliciano do serviço de administração militar
Jacinto Simões, por se achar incurso no artigo !;C),
n." 2.°, do mesmo decreto, por ter tomado parte
activa no movimento revolucionário de 20 de Julho do
corrente ano, sublevando fõrças militares no quartel do
batalhão de caçadores n. ° 7, onde permaneceu até à
rendição desta unidade, e tentando levar alguns dos
oficiais, que ali foram presos por não terem aderido ao
movimento, a fazer causa comum com os revoltosos,
dando-lhes a ler os manifestos ou proclamações que
estes fizeram imprimir e distribuir, ao mesmo tempo que
lhes fazia a apologia do referido movimento.
Que seja separado do serviço com 50 por cento dos
respectivos vencimentos:
Tenente do quadro especial de infantaria Jaime José
Rodrigues Braga, do batalhão de caçadores n. o 7, por
se achar incurso no artigo 2.° do citado decreto
n." 15:790, de 27 de Julho do corrente ano, porque,
tendo sido convidado a tomar parte no movimento revolucionário de 20 do referido mês de Julho, pelas dezassete e trinta minuto dê se dia, não procurou opor-se
à sua eclosão, participando aos seus superiores, como
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era seu dever, n tentativa de aliciamento de que fõra
objecto, <' antes favoreceu o mesmo movimento, prestando
Aos revoltosos os seus serviços como médico, para o que
se conservou no quartol do referido batalhão até à sua
rendição,
e auxiliando-os na prisão de oficiais fiéis ao
Governo.
Que tenha baixa do serviço :
Segundo sargento António Fernandes de Almeida,
n.? 169jE da 2.& companhia do batalhão de caçadores
n,° 7, por se achar incurso no artigo 4.° do mencionado
decreto n," 15:790, de 27 de Julho do corrente ano,
com referência ao seu artigo 1.0, n.? 1.,0, por ter tomado
parte activa no movimento revolucionário de 20 do referido mês de Julho, pegando em armas contra o Govêrno
de Nação.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fôrça
de lei pertencer o cumpram o façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nele se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar o correr. Dado nos Paços do Governo da
República, em 10 do Novembro de 1928.-ANTÓNIO
ÓSCAR DE FRAGOSO CAIUION.Â. - José Vicente de Freide Oliveira Salatas-Nário
de Figlll iredo-Antóllio
zar-Júlio
Ernesto de Morais Sarmento-Aníbal
de
Mesquita (Iuimorães - José Bacelar Bebiano - Gustaoo
Cordeiro Ramo8-Pedro
de (astro Pinto Braoo.
J

2.° - Por deeretos de 3 do corrente mês:
lIiJlisléri. 4a herra- 1.& Directio Geral-

~.I

~eparli~lt

Separado do serviço do exército o capitão do infantaria, no quadro da arma, A rmando Zaíde da Fonseca
o Almeida, nos termos do urtigo 158.° do regulamento
dê disciplina militar.
Adidos

Capltães : de infantaria, no quadro da arma, António
Dias; do rogimento do sapadores do caminhos d ferro
Fernando de Arruda; tenente do cavalaria, do Depósito
do remonta c garanhões, Acácio José Rodrigues Laje,
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e os alferes de infantaria, no quadro da arma, José Maria
Soares de Melo Rodrigues; do regimento de artilharia
ligeira n," 3 Carlos Mário Sanches de Castro da Costa
Macedo e do regimento de cavalaria n. o 1 Diogo Rogério
dos Reis Temudo, os dois primeiros por lhes tor sido
concedida licença ilimitada, o terceiro por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério do Interior, na guarda nacional
republicana, o os restantes nos termos do § 2.0 do artigo 4.0 do decreto n.? 12:162, do 21 do Agosto de 1926.
Nos termos do artigo 4.° do decreto n.· 12:162, de 21
de Agosto de 1926, por terem ingressado no quadro da
arma de aeronáutica, ficando adidos ao quadro da sua
arma, nos termos do § 2. o do mesmo artigo, por em 14:
de Julho último terem terminado o respectivo curso na
Escola Militar de Aeronáutica:
Tcnentes : do infantaria, no quadro da arma, Carlos
Cirfnco Ferreira da Silva; do regimento de infantaria
n." 20 Dario Augusto Melo de Oliveira; do batalhão do
metralhadoras n.? 3 Luís Gomes de Oliva Teles; de artilharia, no quadro da arma, Joaquim de Almeida Baltasar; do regimento do artilharia líg ira n. o 1 Manuel
da Encamação Abreu; do regimento de artilharia ligeira
n." 2 Humberto da Cruz; do grupo de defesa submarina
de costa Humberto Pais Martina dos Santos O do regimento de cavalaria n." 9 Jo~o Henrique Ferreira de Tovar Faro.
Dl.ponlbili (b,de

Tenente-coronol de artilharia Aníbal César Valdês do
Passos o Sousa e o capitão do infantaria, no quadro de
comissões, Luís Alborto do Oliveira, o primeiro por regressar à. IUIl arma de origem e o segundo por ter sido
exonerado do cargo que desempenhava no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército.
Reserva

Major do regimento do cavalaria n, o 8 José da Costa,
por ter atingido o limite de idade, nos termos do n.? 2.0
do § 2.0 do artigo 60. do docreto n. ° 1~:017, de 2 do
Agosto de 1926.
Q

Reforma

Oapitães, na. ituação dres
rva, António Alexandre
Ferreira, Germano Martins Roque dos Santos o Joaquim
Eduardo da ilva Neves, o primeiro por ter atingido o
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limite de idade, nos termos do n. o 3.0 do § 2.0 do decreto
n. o 12~017, de 2 de Agosto de 1926, e os últimos por
terem sido julgados incapazes de todo o serviço pela
junta hospitalar de inspecção.

lIinislério da Guerra - i.a Direetã&Geral- 3. Reparliçã.
&

Nula e de 'nenhum efeito fi parte do decreto do 26 do
Novembro de 1927, inserta na Ordem do Exército n. o 17,
2.a série, de 17 de Dezembro do mesmo ano, que deu
baixa do serviço miliiar, por so achar incurso nas disposições do artigo 2.0 do decreto com fôrça de lei n. 013:137,
de 16 de Fevereiro do mesmo ano, ao segundo sargento
miliciano do regimento de infantaria n." 3 Zacarias Rodrigues Pinto, excepto no que respeita ao direito a quaisquer vencimentos q no não poderá ser-lhe reconhecido
em relação ao tempo em que não prestou serviço militar.
3.°_

Por docretos de 10 do corrente mb:

Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 do Maio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
a contar das datas que lhes vão indicadas, aos oficiais
em seguida nomeados:
Infantariacoronéis: Jaime Vaz, chefe da 3.n Repartição da Ln Direcção Geral do Ministório da Guerra,
Joaquim Augusto Prata Dias, no Montopio Oficial, Francisco Macedo, na comissão de empregos públicos para
sargentos, José Martins Caiado de Sousa, no distrito de
recrutamento e reserva n. o 18; majores: J OSÓ 'I'ristão
de Bettencourt,
na Direcção da Arma de Infantaria,
J oaquim Jerónimo Cordeiro de Brito Faria, promotor
de justiça no tribunal militar territorial do Põrto ; administrução militar - tonentes-coronóis : Manuel Ed ardo
Martins, na. Insp cção Superior da Administração do
Exército, Abel da Fonseca Osório, na 5.& Repartição do.
2.& Direcção Geral do Ministério da Guerra, José Maria
Freire, na guarda nacional republicana, Jaime Augusto
do. Mota Portugal, adido, no Ministório das Colónias,
major Gnilhermiao Augusto de Melo Sárrea, na Insp c-
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eão Superior da Administração do Exército, desde 1 do
Novembro do corrente ano, por terem completado o
tempo de serviço efectivo como oficial necessário para o
segundo aumento de 10 por cento sobre o sõldo.
Infantaria ~ tenente-coronel Francisco Pedro lJura.to,
no distrito de recrutamento e reserva n.? 2, desde 5 de
Outubro do corrente ano; capitães: Frederico Augusto
Vidigal Nunes, no Govêrno Militar do Lisboa, João
Baptista Félix, na Casa do Reclusão do Governo Militar
de Lisboa, Carlos Augusto de Arrochela LObo, no regimento do infantaria u." 6, Luís César Rodrigues, no regimento do infantaria n." 21, José Guilhermino e Manuel Luís Rodrigues Jun~ueira, no batalhão de caçadores n." 3, desde 1 do Novembro do corrente ano;
tenentes: Afonso Távora Ferreira de Abreu, no batalhão de caçadores n." 2, desde 30 de Junho de 1927,
Emílio Cândido Feruandes, no regimento de infantaria
n," 8, desde 31 de Dezembro de 1927, miliciano do quadro especial Joaquim Relvas, no batalhão do caçadores
n.? 1, desde 29 de Setembro do corrente ano; cavalaria - capitães: Isidoro Branco de Oliveira, no regimento
de cavalaria n.? 6, José dos Passos, na 3,a Repartição
da 1.& Direcção Geral do Ministério da Guerra, desde
1 de Novembro do corrente ano; tenente, adido ao qua<l,ro, 'no grupo de esquadrilhas de aviação República,
Alvaro Bessa de Aragão Ferreira, desde {)de Novembro
de Hl27; administração militar: tenente Humberto de
Sousa Araújo, na 2,& companhia de administração militar, desde 13 de Janeiro de 1925, por terem completado
o tempo de serviço efectivo como oficial necessário para
o primeiro aumento de 10 por cento sõbre o scldo.
Artilharia - tenente Francisco de Paula Azevedo e
Silva Júnior, adido, no Ministério das Colónias, desde
1 de Dezembro de 1927, por ter completado o tempo do
serviço efectivo desde a sua promoção a. tenente necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sobre o
sOldo,
Adidos

Tenentes: de infantaria, no quadro da arma, Bento
da Silva Fernandes, do r gimento do infantarla n." 11
Alfredo Newton Franco, do regimento do infantaria
n.O 17 Raúl Eugénio d A~uilar Barbosa Piçarra, do regimento do infantaria n, o 21 J osé do Lemos e Sousa, o
ti infantaria, do quadro do comissõ s, Lioo Augusto
Leão Teixeira, o primeiro por ter sido requisitado para
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desempenhar uma comissão de serviço dependente do
Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
o segundo e o quarto por terem sido requisitados pam
desempenhar comissões de serviço dependentes do Ministério das Colónias, nos termos do artigo 5.° do decreto n.? 13:309, de 23 de Março de 1927, o terceiro
por lhe ter sido concedida licença ilimitada, e o último
por ingressar no quadro da arma de aeronáutica, nos
termos do artigo 4.° do decreto n.? 12:162, do 21 de
Agosto de 1926, ficando adido ao quadro da sua arma,
nos termos do § 2.0 do mesmo artigo, por om 14 de J ulho ter terminado o respectivo curso da Escola. Militar
da Aeronáutica.
Disp op.ibilidade

Coronéis de infantaria, no quadro de comissões, Joaquim Inácio de Barcelos) Júnior e António Bívar do
Sonsa, por terem sido exonerados de professores do
Colégio Militar, nos termos do artigo 5.0 do decreto
n. ° 15:955, de 15 de Setembro último.
Inaotivida.de

Tenente do infantaria, no quadro da arma, Carlos de
Jesus Vilhena, por lhe ter sido aplicada a pena de quatro
meses desta situação.
Reserva

Tenente-coronel
de artilharia, no quadro do comissões, Raúl do Carmo Simões Pereira, major de cavalaria, no quadro da arma, José Joaquim Romão, e o te, nente do quadro auxiliar dos serviços de engenharia, do
batalhão de automobilistas, Tomás José da Conceição,
por terem sido julgados incapazes do serviço activo pela
junta hospitalar de inspecção.

liaisléri. ~a &mra - 3. a Direcção Geral- 8.a lIepilrliçl.

Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 do Maio do 1919,
modificado pela loi n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
a contar do 1 do Dezembro de 1926, no tenente-coronel, supranumerário do corpo do estado maior, Carminó
Ribeiro de Melo Nobre, na situação de inactividade, por
ter completado o tempo de serviço efectivo, desde asna
promoção a tenente, necessário para o primeiro aumento
de 10 por cento sõbre o solde.
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4,. - Por decretos de 17 do corrente mts:
linislério da Guerra -leparlitie d. Gabinete
Condecorado com a. medalha de cobre da classe de
bons serviços, com palma, o segundo sargento licenciado
do regimento de infantaria n." 16 João Jaime Faria
Afonso, por se achar ao abrigo da alínea a) do artigo
8.0 do decreto n.? 6:093, de 11 de Setembro de 1919,
com referência ao decreto n.· 3:392, de 28 de Setembrode 1917.
li.istéri.

4a Querra- L & Direeçit Qen.l- ... B.eparlitâo

Concedidas as vantagens de que trata o artigo 27.° do
decreto n." 4:756, de 28 de Agosto de 1918, a partir de
1 do presente mês, à enfermeira militar, om serviço no
Hospital Militar Principal, Ann. Augusta Nunes Pinto da
Costa, por ter completado, em 31 de Outubro último,
dez anos de serviço efectivo como enfermeira militar.

Miui!léri. ta Guerra- f.a Direcção Geral- P

Reparli~ão

Concedidas A!! vantngons de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto D.O 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto do 1920,
desde a data que lhos vão indicadas, aos oficiais em seguida moncionados: infantaria, cepitães : Mário Urosa
Gomes, na 2. a Repartição da La Direcção Geral do Mi·
nistério da Guerra; António Soares de Andrea Ferreira,
no quadro da armai José Manuel Chiote e Adriano Josó
Rodrigues, no regimento de infantaria n.? 10; Frederico
Ferreira de Jesus e António Henriques, no regimento
de infantaria n.? 14; J oão António Sequoira, comandanto
da 8.& companhia do reformados, desde 1 de Novembro
do coerente ano, o tenente José Baptista Vilan Pereira,
no batalhão de caçadores n.? 9, desde 31 de Dezembro
de 1927; cavalaria: capitão José de Sá Pais do Amaral,
na disponibilidade, desde 5 de Setembro do corrente
ano; tenente António José Esteves Júnior, no regimento
de cavalaria. n." 8, desdo 1 de Novembro do corrente
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4.· - Por decretos de 17 do corrente mts:
linislério da Guerra- leparlitit d. Gabinele
Condecorado com a medalha de
bons serviços, com palma, o segundo
do regimento de infantaria n.? 16
Afonso, por se achar ao abrigo da
8.° do decreto n.? 6:093, de 11 de
com referência ao decreto n." 3:392,
de 1917.

li.iBtéri.

~I

cobro da classe de
sargento licenciado
João Jaime Faria
alínea a) do artigo
Sotembro de 1919,
de 28 de Setembro-

herra - L a Direcç1t Geral- I.a 8epartitáo

Concedidas as vantagens de que trata o artigo 27.0 do
decreto n.? 4:75G, de 28 de Agosto de 1918, a partir de
1 do presente mês, à. enfermeira militar, em serviço no
Hospital Militar Principal, Allll Augusta Nunes Pinto da
Costa, por ter completado, em 31 de Outubro último,
dez anos do serviço efectivo como enfermeira militar.

ligi!léri.

~l

Guem -

t. a Direcção Gml- t' Reparli~ão

Concedidas MI vantngons de quo trata o § único do
artigo 6.0 do decreto D.O 5:570, do 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n.· 1:039, do 28 do Agosto <10 Hl20,
desde a data que lhos vão indicadas, ao! oficiais em seguida mencionados : infantaria, capitães : Mário Urosa
Gomes, na 2.& Repartição da La Direcção Geral do Ministério da Guerra; António Soares de Andrea Ferreira,
no quadro da arma ; José Manuel Chiote e Adriano J OSÓ
Rodrigues, DO regimento do infantaria D.O 10; Frederico
Ferreira de Jesus e António Henriques, no regimento
de infantaria n. ° 14; J oão António Sequeira, comandante
da 8.a companhia. do reformados, deedo 1 de Novembro
do corrente ano, e tenente José Bapti ta Vilan Pereira,
no batalhão de caçadores D.O 9, desde 31 de Dezembro
de 1927; cavalaria i capitão José de Sá Pais do Amaral,
Da di ponibilidado, desde 5 do Setembro do corrente
ano; tenente António José Esteves Júnior, no regimento
de cavalarin n." 8, desde 1 de Novembro do corrente
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ano; quadro auxiliar dos serviços de artilharia: tenente
Eduardo Pereira Coutinho, no regimento de artilharia.
ligeira n.? 1, desde 1 de Novembro do corrente ano, por
terem completado, respectivamente, os dois primeiros, o
tempo do serviço efective como oficial para o segundo
aumento de 10 por cento sõbro o soldo o os restantes
para o primeiro aumento; serviço de saúde, capitão módico, miliciano, do quadro especial, Jacinto do Freitas
Morna Júnior, no Hospital Militar Regional n.? 2, desde
'24 de Setembro do 1927, por ter completado o tompo
de serviço efectivo desde a sua promoção a tenente necessário para o primeiro aumento do 10 por cento sõbre
o sôldo.
Adidos

Capitães de infantaria, no quadro da arma, Indaleto
Herculano da Silva Ramos e, supranumerário, ajudante
de campo do chefe do estado maior do exército, Joaquim
Sinel de Cordes, c o tenente do serviço de administrnção
militar, no quadro, Francisco Godinho Cabral, os' dois
primeiros por terem sido requisitados para desempenhar
comissões de serviço dependentes do Ministério das Colónias, nos termos do artigo 31.0 do decreto n,o 13:309,
de 23 de Março do 1927, e o último por lhe ter sido
concedida licença ilimitada.
Disponibilidade

Tenente coronel de infantaria, no quadro de comissões, José Júlio de Almeida da Costa Pereira, por ter
sido exonerado do cargo que dosoml?onhava no Colégio
Militar, e os capitães, de infantaria, Josó de Castro Branco
Ribeiro 'I'õrres e de artilharia, Jacinto do Nascimento
Moura, ambos adidos, quo do regresso do Ministório das
Colónias se apresentaram, respectivamente,
om 9 o 13
do corrente mês.
Supranumerário

Alferes do serviço do administração
militar, com ti.
patente de tenente, adido, Alberto Pedro Mendes dos
Santos Fonseca, que, de regres o do Ministério das Colónias, se apresentou em do corrente mõs.
Rosorva

Capitão do regimento do infantaria n,o lf> Frnncisco
da Silva Rijo e o tenont do regimento do infantaria n." 8
Samuel Respeita, por torem sido julgados incapaz s ao
serviço activo pela junta hospitalar de inspecção.
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ta Direcção Geral- 3.· Beparlição

Nula O de nenhum efeito a parte do decreto de :36 do
Novembro do 1927, inserta na Ordera do Exército n,o 17,
2. série, de 17 de Dezcm bro do mesmo ano, que deu
baixa do serviço militar, por se achar incurso nas disposições do artigo 2.0 do decreto com fôrça de lei n. 013:137,
de 16 de Fevereiro do mesmo ano, ao segundo sargento
do regimento de infantaria n. o 9 Raúl Martins, excepto
no que respeita ao direito a quaisquer vencimentos que
não poderá ser-lhe reconhecido em relação ao tempo em
-_ que não prestou serviço militar.
Ii

#

Nula. e de nenhum efeito a parte do decreto de 14 de
Julho de 1927, in erta na Urdem do Exército n." 10, 2.:'
série, do mesmo ano, que mandou licenciar por se achar
incurso nas disposi -ões do 'artigo 5. o do decreto com fõrça
de lei n.? 13:137, d 15 de Fevereiro do mesmo ano, o
segundo sargento do extinto grupo de artilharia de montanha n.? 2 Carlos Monteiro, excepto no que respeita ao
direito a quaisquer vencimentos
que não poderá ser-lhe
reconhecido em relação 3.0 tempo em que não prestou
.servíço militar.

lIiuislério di Guerra - ta lIirectãe Geral- 4,& Beparliçio

Nula e de nenhum efeito a parto do decreto de 21 do
Agosto último, inserto na Ordem do Exército n.? 12, 2.&
série, quc passou à situação de reforma, com 50 por cento
do respectivo vencimento, o tenente de infantaria Fernando Vargas.
"

•
Condecorado com a medalha militar de ouro da clnsso
do bons serviços, com palma, cm substítutção de duas
de prata da mesma ela 50, por so achar nas condições
da última parte 0.0 § LOdo artigo 8.0 e n. o 4.0 do artigo 13.0 do regulam nto para a coneessão da medalha
militar de 28 de Setembro de 1917, alterado pelos dperetos n, os 6:003, d 11 de Set rubro de 1919, o 12:081,
do 9 o. Agosto do 192 , o capitão da a ronáutica José
Pedro Pính iro Corr ia.
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aberto concurso público, perante a Comissão de História
Militar, entre os escritores militares ou civis, para à
elaboração de monografias sobre os referidos monumentos, devendo os trabalhos apresentados versar sõbre :
a) Côrcas de povoações fortificadas j
. b) Castelos, redutos de lugares cercados

_.

ou isolados,
sem povoação junta j
c) Tôrres ou atalaias servindo respectivamente de postos de etapa nas vias de comunicação, ou do vigilância
nas fronteiras ;
d) Vias do comunicação com suas pontes.
Na apreciação dos trabalhos

dever-se há atender:

1.0 Ao rigor, método e minúncia manifestados na investigação histórica de ponto ou pontos escolhidos j
2.° Ao número de pontos tratados.
O concurso encerrar-se há no dia 25 de 'Maio de 1929,
devendo os concorrentes entregar até as 12 horas dêsso
dia, na Repartição do Gabinete do Ministério da Guerra,
cinco exemplares impressos ou dactilografados do seu
trabalho.
Aos três melhores trabalhos classificados pola Comiss110 do História Militar para tal efeito serão conferidas
menções honrosas e publicado om Ordem rj,p Exército O
nome dos seus autores.

liaislério i. Surra - LIl IIil"tc{le Gml- P Reparliçio
Tendo em grande consideração
os serviços prestados
durante muitos anos como antigo oficial do exército pelo
capitão de infantaria José Joaquim Pereira de Castro,
c em especial os serviços ultimamente d semponhados
como adjunto da 2. a Repartição da La Direcção Geral
deste Ministério, levando o sou zêlo e íutorõsse pelos
mesmos ao ponto do, já na situação do reserva, voluutàriamente os continuar a exercer sem remuneração alguma: manda o Govêrno da República Portuguosn, P lo
Ministro da Guorra, louvar o dito oficial pelo zelo, muita
oompetõncia e, dedicação quo sempre manifestou no desempenho das suas funções e que por todo lhe seja dado
um público testemunho do apreço em q 00 tom sido tomada
a SUa boa conduta.
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lenl- P ltp.rll~i.

Louvado o tenente de infantaria Rodrigo Brandão
Guedes Pinto, porque, tendo sido escolhido para freqüentar em França a Ecole d'Application des Chars de
Combat, apresentou um bem elaborado relatório que,
pela sua clareza, método e profundos conhecimentos que
encerra, foi julgado de grande utilidade para o exército
e proposta a sua aplicação por conta do fundo de publicações do Ministério da Guerra, com o que justificou
plenamente o esfõrço despendido pelo Estado com a ida
dêste oficial ao estrangeiro, prestando assim nesta comíssão um rolevante serviço às inatitatções militares.

Por portarlu d. i7 do corrente mês:
lIiaislério da Guerra -

Reparlição do Gabinele

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, nomear uma comissão constituída pelos
oficiais abaixo mencionados, dos quais o primeiro será o
presidente e o último o secretário som voto, para elaborar um projecto de regulamento para a organização da
Escola Militar, nos termos das bases constantes do decreto n.? 16:141, de 8 do corrente mõs.
Esta comissão fica subordinada a esta Repartição do
Gabinete e deverá entregar os seus trabalhos com a antecedência necessária para poderem tor execução no próximo ano lectivo.
Presidente:
General, comand
Cunha Baptista.

te da Escola

Militar, Roborto da

Vogais :
Segundo comandante da Escola. ~1ilitar, coronel do infantaria Júlio Augusto Rodrigues de Aguiar Júnior.
Comandant suas
escolas práticas de infantaria, de
artilharia, de cavalaria, do eugenhuría o do administração militar.
Tonentes-coronéis
: do corpo do c tado maior António
Gorjilo ouc iro do Albuquêrq ue, ó de .artilharia Camilo
.Amândio da Silva.
na.

•
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Majores: do corpo do estado maior Álvaro Teles Ferreira de Passos, de infantaria, com o curso do estado
maior, Agostinho Barreto Rodrigues de Oliveira, de artilharia Eduardo da Costa Ferreira o de engenharia
José Cabral Caldeira do Amaral.
Secretário:
Tenente de cavalaria Lnís da Costa Ivens Ferraz.

liDistéri.

~I

'-erra - Beplrtiçi. ~. Gabilete

Tendo a comissão nomeada por portaria de 6 de Novembro de 1926, ínserta na Ordem do Exército n. o 23,
2.& série, do mesmo ano, para rever, alterar ou modífícal' a lei de 2 de Março de 1911 e seu regulamento, entregue alguns dos seus trabalhos: manda o Governo da
República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, dissolver a referida comissão e louvar os seus membros pela
inteligência, zelo o competência com que se desempenharam dos trabalhos de que foram encarregados.

liDi,téri. ii Gaem -Ieplrtiçi. i. Qlbilele
Dissolvida ti. comissão nomeada por portaria de 23 de
Julho de 1919, inserta na Ordem do Exército n. o 17,
2.& série, do mesmo ano, para proceder aos trabalhos do
preparação histórica do Corpo Expedicionário Português,

Dinistério da Guerra- Repartição

Gabinete

Nomeados os oficiais em seguida designados para constituírem a comissão encarregada de proceder aos trabalhos de preparação histórica do Corpo Expedicionário
Português, sob a presidência do general na situação de
reserva Abel Hipólito, que por portaria de 16 de Outubro ultimo. publicada na Ordem do Eeército n." 15.
2. a série, do corrente ano, foi nomeado presidente da
mesma comisslo:
Coronéis do corpo do estado maior Carlos Matias de
Castro e Miguel de Almeida Santos.
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Majores do artilharia Eduardo da Costa Ferreira
João Brás de Oliveira.
Capitão de infantaria Álvaro António da Costa.

631
e

6. o - Por determlnaçKo do GOtêrno da República:
lIí.íslérí.

À

Gama - 1.. Direttio Geral- 3.· Íepartiçb

Alferes, com a patente do tenente, adido ao quadro,
do regimento de infantaria n." 2, João Basílio Grave da
Costa Rosa, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.

lillislérío da Guerra- 2.A Díreq10 Geral- P Reparlíçl.
Chefe, o coronel de cavalaria, no quadro da arma,
Manuel Umbelino Correia Guedes, sem dispêndio para ti.
Fazenda Nacional.
5.' Repartição

Alferes do serviço do administração militar, com a
patente de tenente, supranumerário, Alberto Pedro Mendes dos Santos Fonseca.
InRpeoção superior da administração

Coronel
das.

de cavalaria

Eduardo

do exéroito

Augusto Lopes Vala-

GOT6rnoMilitar de Ldsboa

Capitão do serviço do estado maior da 5. a Repartição
da 3. n Direcção Geral do Ministério da Guerra Carlos
do Azevedo Carvalho.
Comando de engenharia

Capitão do quadro auxiliar dos serviços do engenharia, da Direcção da arma, Jo110 de Sousa Carrusca, pelo
pedir.
1.' regUlo Dlllltar
Ca a de redu 'iio

Tenente, adido ao quadro, do regimento d infanturia
18, Jo.,,6 Augusto da Cunha.

D.O
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Serviço

de propriedades

e obras

militares

Capitão de engenharia, da Escola prática
Joaquim Mendes Moreira, pelo pedir.

da arma,

Casa de r-eclusão

Comandante,
António Soares.

O

capitão de infantaria,

adido ao quadro,

Quadro da arma de infantaria

Major do regimento do infantaria n.? 12 José Francisco Faúlho Rasoilo, sem dispêndio para. a Fazenda
Nacional.
Capitão da Escola Prática do Infantaria José Gonçalves da Silva, por motivo disciplinar.
Tenente do regimento de iníantaría n.? 2 Afonso Marques da Silva, pelo pedir.
Adido ao quadro

Capitão do batalhão de ciclistas n." 2 Dâmaso Baptista
de Sousa, pelo pedir.
Regimento 48 inb.ntaria

n.·

õ

Tenente de infantaria, adido ao quadro, J OSÓ Pedro
Pereira.
Alferes de infantaria, adido ao quadro, Eduardo Leitão Pereira.
Regimento de infantaria no· 8

Comandante, interino, O tenente-coronel,
da ll;r.ma, José Augusto de Faria Blanc.
Regimento do infantaria

n.· 10

Comandante, O coronel do infantaria,
arma, Jollo António Gordo.
Regimento de infantaria

no quadro

no quadro da

n.· 15

Tenentes: do batalhão do caçadores n. o 4, Francisco
do Jesus Pires e de infantaria, supranumorério,
Luís
Peixoto Teixeira e Lourenço Fernandes Duarte, sendo
o primeiro sem dispêndio para à Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria n.· 21

Tenento do batalhão do ciclistas n.? 1 Ricardo F 1'Mudos Sardinha, som dispêndio para a Fazenda Nacio-

nal.

2,· Série
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Ba.talhão de oaçadorea n.· 2

Capitão médico miliciano do quadro especial, do batalhão de caçadores n. o 6, Agostinho de Saraiva, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Bata.lhão de caçadores n.· 4

Alferes do regimento de infantaria n." 15 Aniceto da
Cruz Gregório, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de caçadores n.· O

• cguado comandante, interino, o capitão de infantaria, em disponibilidade, Luís Alborto de Oliveira.
Batalhão de caçadores n.· t\

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Eduardo
de Oliveira Esteves, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de oaçadores n,· 7

Tenente de infantaria, da extinta 3.· companhia de
trem automóvel, Meteliano Augusto Fortes.
Batalhão de metralhadoras

n,· 2

Tenente do batalhão de metralhadoras n." 1 Ramiro
Telmo Gomes Pereira, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Batalhão

de metralhadoras

n.· 3

Tenente miliciano do quadro especial do batalhão de
caçadores n." 7 Manuel da Mota Marques Guerra, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Distrito de reorutamento e reserva n,· 7

Chefe, o teneute-coronel do regimento de infantaria
n." 20 Júlio César Moreira Sales, sem ,dispêndio para a
Fazenda N acional,
Distrito de reorutamento e reserva n, o 18

'I'encnte-coronel
do regimento
Guilherme Corroia de Araújo.

de infantaria

n. o 10

Quadro da arma de artilharia

Capitães: do grupo independente de artilharia pesada
oolho e Júlio Mário da Silva
0.0 1 António Francisco
Nascimento
do grupo de esp -cia.listas João Alberto
Barbosa Carmona.
Tenente do regimento de artilharia ligeira n.? 4: João
arlos Tavares Ferreira da Cunha.
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Quadro espeoial a que se refore o artigo 15.° do deoreto
n.v 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Capitão miliciano do regimento de artilharia
n." 2 António Joaquim das Neves Elisen.

ligeira

Quadro auxilia.r dos servíços de artilharia

Tenentes:
do regimento de infantaria n." 22 António
Carvalho Braga e da 2.& companhia de trem hipomóvel
Alípio Alfredo Gama, sendo o primeiro por motivo disciplinar.
Regimento de artilharill.ligclra

n.· 2

Capitão veterinário do regimento de cavalaria n. o 4
Alfredo de Almeida Ferreira e Sousa, pelo pedir.
Regimento de artilharia

ligeira n.O3

Major do g,upo idependente de artilharia de montanha n.? 12 Abel Nunes Perestrelo de Vasconcelos.
Capitão do grupo independente de artilharia de montanha n. ° 12 Manuel Augusto da Silva Pestana, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de artilharia. ligeira n. o 5

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
do grupo independente de artilharia de montanha n.? 15,
Adriano Teixeira Correia, pelo pedir.
Alferes: do regimento de artilharia ligeira n. ° 1 Manuel Guerra Pinheiro e António Gonçalves dos Santos
Nobro, do regimento de artilharia ligeira n.? 3 Daniel
Alexandre Sarsfíeld Rodrigues, o do grupo mixto independente de artilharia montada n, o 24 Ilum berto Vieira.
de Castro, todos sem dispêndio para a Fuzenda Nacional.
Regimento de artilharia

de costa no"1

Comandante, o coronel de artilharia, no quadro da
arma, Alberto César de Faria Graça, para os efeitos da
alínea e) do artigo 437.0 do decreto de 25 do Maio de
1911.
Grupo independonte de artilharia

Capitão picador do regimento
António de Abreu.

de montanha n.O12

de cavalaria n.? 8 José

°Gru.poindependente de a.rtllho.ria de montanha n.O15

Capitão do extinto corpo de capelães militares, do regimento de artilharia ligeira n. o 5, Jono Tomás da Co ta,
1)010 pedir.
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Grupo independente de artilharia pesada n.O1

Capitães de artilharia, no quadro da arma, Riçardo
Malhou Durão e João da Costa 'I'oixeíra Pinto.
Grupo independente de artilharia

pesada. n.O2

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
adido ao quadro, do grupo de defesa submarina de
costa, Amadeu Eduardo de Campos Beltrão Ferreira
Viana, pelo pedir.
Grupo de artilharia

a oaTalo n.· 1

Alferes do regimento de artilharia ligeira n.? 1Almõr
Branco Baptista, sem dispêndio para a Fazenda N acional.
Grupo do especialistas

Sogundo comandante, o major de artilharia, em disponibilidade, João Brás de Oliveira.
Grupo de defesa submarina de oosta

Capitão do regimento de artilharia
tónio Peixoto Chedas, pelo pedir.

de costa n. o 1An-

3." oompanhia. de trem hipomóvel

,

Tenente médico do batalhão de caçadores n." 2 Jerónimo Carlos da Silveira, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Escola Pratioa de Oavalaria

Alferes do regimento de cavalaria n. o 7 Arnaldo Dionísio Carneiro de Sousa e Meneses.
Adido ao quadro

Capitão do regimento de cavalaria n. o 5 Augusto Soares Bandeira.
Regimento de oavalaria n.· 2

Tenente de cavalaria, da 5.11 Repartição da 3.· Direcção
Geral do Ministério da Guerra) José Pimenta Segurado
de Avelar Machndo.
Regimento de oavalaria n.· 6

Capitão de cavalaria, no quadro da arma, Vital dos
Reis Silva Barbosa.
Regimento de oavularia n.· 8

Capitl10 de cavalaria,
m disponibilidade, José de Sá
Pai do :Amaral, S fi di pêndio para o. Fazenda Nacional.
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Quadro da. arma de engenharia

Capitão do regimento de sapadores mineiros Álvaro
Eugónio Neves da Fontoura.
Regimento

de eapadoree

mineiros

Tenentes, do batalhão 'de automobilistas, J ndak Bento
Ruah, e miliciano de pioneiros do extinto Parque automóvel militar, Júlio de Carvalho Miranda, sendo o primeiro pelo pedir. ,
Regimento

de telegrafistae

Capitães, do engenharia, da extinta Ln companhia de
trem automóvel, Serafim Joaquim de Morais Júnior e da
extinta 3.a companhia de trem automóvel Fernando Sales
Lougares e do quadro auxiliar dos serviços de engenharia Aurélio da Cunha Ribeiro, sendo o primeiro e o
último sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhãü

de s.utomobilista.s

Tenente de engenharia da Escola prática da arma Vítor Barbosa da Silva Carvalho, pelo pedir.
Alferes do quadro auxiliar dos serviços de engenharia, da extinta 3. a companhia de trem automóvel, Manuel de Oliveira Marqnes e Francisco Assis Taré,
Dfrecção da arma de aeronáutdca

Sub-director,
Portugal.

O

major da aeronáutica

Alfredo Dovale

E!oola militar de aeronàutíce,

Tenente da aeronáutica Luís Gomes de Oliva Teles.
Alferes de artilharia, adido, Carlos Mário Sancbes de
Castro da Costa Macedo.
.
Grupo de Il.TiaQãode iuformn.ção n.O 1

Tenentes, de infantaria, adido, Luís Guerreiro Padilha:
de Castro, e da aeronáutica Francisco Ferreira Sarmento
de Morais Pimentol, Humberto Pais Martins dos Santos,
Ilumborto da Cruz e Lino Augusto Leão Teixeira.
Grupo independente

de a.via.ção do bombardeamento

Tenentes dá aeronáutica r Carlos CirIaco Ferreira da
Silva, João Henrique Ferr ira de 'I'ovar Faro, Joaquim
de Almeida Baltasar, José Antunos dos Santos Novos o
Dario Augusto Melo de Oliveira.

2.1
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Grupo independente de aviaQão de protecção e oombate

,

Tenentes da aeronáutica António Augusto David e
Manuel da Encarnação Abreu.
Alferes, adidos, de infantaria José Maria Soares de
Melo Rodrigues e de cavalaria Diogo Rogério dos Reis
Temudo.
3." oompanhia de saúde

Tenente médico da Escola Prática de Engeaharla
• nuel Carlos Soares Pinto, pelo pedir.

Ma-

Quadro dos afiaiais do serviço veterinário

Capitão veterinário do regimento de artilharia
n.? 2 José Marill. de Miranda. Pinto Portugal.

ligeira

Esoola Prátioa. de A.dministração Militar

Comandante, o coronel do serviço de administração
militar J 0110 Baptista Valente da Costa, ficando exonerado de chefe da 4. a Repartição da Direcção do Serviço
de Administração Militar.
Director dos serviços escolares, o tenente- coronel do
serviço de administração militar Abcillard Armando de
Mira Saraiva, ficando exonerado de comandante.
Qua.dro dos oficiais do eecretariado

militar

Capitão no quartel general da 3. região militar Artur da Silva Videira.
li

Esoola Militar

o coronel de infantaria, da Insdo exército, Júlio Augusto Rodrigues de Aguiar Júnior.
Segundo comandante,

pecção superior do administração

Escola. Central de Sargentos

Tenentes de infantaria: adido ao quadro, do regimento
de infantaria n.O 1, Armando Bette d B ttcncourt e do
quadro da arma, director da carreira de tiro de Águeda,
António Alycs de Pinho o Freitas.
Oâcinae gerais de material de engenharia.

Director, o tõnente-coronel d engenharia, do comando
.do engenharia do Governo Militar do 'Lisboa, Licínio
. Cantarino Lima.
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Depósito geral de material de aquar-telamento

Director, . o tenente-coronel do serviço de administração militar, da 5. a Repartição da 2. a Direcção Geral do
Ministério da Guerra, Abel dá Fonseca Osório.
Fábrica de munições de artilharia,

armamento e viaturas

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
do extinto Arsenal do Exército José Pedro Ferreira
Malha.
Farmácia Central do Exército

Exonerados de inspectores dos serviços técnicos o
tenente-coronel farmacêutico Fernando Augusto da Pai.xão e o major do mesmo serviço Pedro Augusto Ferreira da Silva.
7.·-liaislério

4. Guerra- R~pUliçi. io ~biDd.

a) Declara-se que é o capitão de frngata Fernando
Augusto Peroira da Silva, o não o capitão de fragata
Afonso Júlio de Cerqueira, que faz parte da comissão
encarregada do organizar o programa das solenidades
para comemorar o 10.0 aniversário do armistício, a que
se refere a portaria de 24 de Outubro findo, publicada
na Ordem do Exército n." 15, de 27 do mesmo mês.

b) Declara-se que, por portaria do 30 do Outubro
findo do Ministério das Finanças, publicada no Diário do
Gouêrno 0.0 253, 2.a série, de 1 do corrente mês, foi
nomeada a comissão a quo so refere o artigo 28.0 do decreto-lei n." 15:969, do 21 do Setembro último. constituída pelos cidadãos o oficial em seguida designados:
Dr. Avelino Júlio Pereira o Sousa, juiz do Tribunal
das Execuções Fiscais de Lisboa.
Henrique Herculano da Cunha, coronel do secretariado militar.
Públio Vergílio Franco de Bríto, chefe de secção da
Direcção Geral da Contabilidado Pública.
c) Declara-se que o teu ate-coronel do corpo do estado
maior, com a patente de coronel, Joaquim Muria de Oliveira Simões, deixou de estar agregado à comissão de
elaboração dos trabalhos do preparação histórica do
Corpo Expedicionário Português desde 17 do Nov mbro
do eorreate ano, data da portaria que dissolveu II. referida comisaão,
'
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a) Declara-se que o general Artur Aníbal Botelho
conta a antiguidade do actual põsto desde 28 de Novembro de 1925;'
b) Declara-se quo é Alexandre Francisco' Ferreira
Sarmento, e não Alexandre Francisco Ferreira, o tenente
de infantaria que, pela Ordem .do Exército n.? 15, 2.a
série, do corrente ano, passou à situação de adido.
c) Declara-se que, por portaria do Ministério da Agricultura, de 18 do Abril último, publicada no Diário do
Govêrno n.? 94, 2.a série, de 27 do mosmo mês, foi, entre
outros, exonerado de secretário do respectivo Ministro, o
louvado, pela inteligência, inexcedível zelo, dedicação,
competência o lealdade com que desempenhou
as suas
funções, o tenonte de infantaria Joaquim do Lemos Salgueiro ROgo.

d) Declara-se que foram colocados como inspectores
interinos na 1.- o 2.& inspecções do artilharia. constantes
da Ordem do Exército n.? 16, 2.'" série, o corrente ano,
os coron6is desta arma Manuel da França Dória li
Alberto Carlos das Neves e Castro.

e) Declara-se quo a colocação como comandante do
regimento de artilharia ligeira n. o 1 do coronel comandante do regimento de artilharia ligeira n. ° 3 Alfredo
do Melo Faria, constante da Ordem do Exército n.? 16,
2. a série, do corrente ano, foi por convoniõncia de serviço, sendo o referido oficial exonerado daquele «omaado,
pelo pedir.
f) Declara-se que o capitão de artilhnria com o carso
do estado maior Júlio Mário da Silva Nascimento presta
rviço no. 6. Repartição da 3. a Direcção Geral dõste
Ministério, nos termos do artigo 4:8. ° do decreto D. 014:983,
de 10 de Fev róiro do eorrento ano.
li

g) Dselnruse que o tenente de artilharia Luís Falcão
l\{ena da Silva que, pela. Ordem do Eeército n.? 16, 2.3
série, do corrente ano, foi colocado no quadro da arma,
continua ti. E cola Prática de Cavalaria desemponhando
s ínnr;Oes de instrutor do equitaçl1o.

64.0
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h) Declara-se, para os efeitos da determinação 6.& da
Ordem do Exército n.? 2, 1.& série, de 1924, que os capitães de artilharia, em seguida mencionados, foram aprovades nas datas a seguir designadas nas provas especiais de aptidão para o pOsto de major:

Em 18 de Julho de 1928:
Capitães de artilharia: Joaquim Mendes do Amaral,
Angelo Ferreira, Emílio Duarte Cadima, Francisco David
Calder, Manuel de Beires Junqueira.
Em 30 de Julho:
Alberto Sardinha Pereira Coelho, Afonso Cortês dos
Santos, Alberto Mário Cortês dos Santos, Gaspar de
Freitas Pacheco.
Em 31 de Julho:
Roberto de Matos.
Em 1 de Agosto:
Alexandre Gomes de Lemos Correia Leal, Venceslau
Valadas Lopes Fernandes, J oão Alberto Barbosa Carmona, Jaime José Martins, Augusto Luciano Alves.
Em 6 de Agosto:
Francisco Xavier Pavão de Morais Pinto, Ricardo
Malhou Durão, Celestino Pereira Castilho, A ugusto Maria Duarte Correia Melo, José Inácio de Oliveira.
Em 7 de Agosto:
Luís Gonzaga Bressane Leite Perry de Sousa Gomes,
Paulo Emílio da Silva, Albano Anselmo Baía da Costa
LObo, Edmundo da Costa Padesca, Óscar da Silva Pereira Dias, Sebastião Martins Nogueira Soares, António
Alvarenga.
Em 11 de Agosto:
Jos6 Luciano da Silva Cravo.
i) Declara-se que a exoneração
do cargo de segundo
comandante da Escola Militar, do major de artilharia
em disponibilidade João Brás do Oliveira, constante do
decreto de 27 do mês findo, foi polo pedir.

j) Declara-se que, por portaria do Ministério dos Negócios Estrangeiros
de 1 do Abril de 1927, insorta no
Diário do Govêrno n. o 82, 2.& série, de 18 do mesmo
mos, foi o tenente do grupo indop ndente de artilharia
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pesada n." 3, Ricardo Seabra de Mascarenhas, nomeado
para desempenhar as funções de secretário particular do
respectivo Ministro, sem prejuízo dos seus vencimentos.
k) Declara-se, para os efeitos da determinação 6. n da
Ordem do Exército n. ° 2, La série, de 1924) que os capitães de cavalaria em seguida mencionados foram aprovades, em 18 de Jnlho findo, nas provas especiais ue
aptidão para o pôsto de major: José de Sá Nogueira
e Armando Idalino da Cruz Mesquita.
l) Declara-se que fica sem efeito a declaração da alínea l) do n." 8 da Ordem do Exército n.? 12, 2.& série ..
do corrente ano, referente ao capitão do cavalaria José
Maria Brandão de Brito, que o mandava ficar suspenso
das funções de serviço.
m) Declare-se que o capitão de cavalaria, adido ao
quadro. Manuel de astro Manso Preto, deixou de prestar serviço na guarda nacional republicana em 13 de
Novembro do corrente ano.
n) Declara-se que a exoneração do cargo de subdir .ctor da arma da aeronáutica do tenente-coronel desta
arma, Francisco Xavier da Cunha Aragão, constante
da determinação insorta na Ordem do Exército n.· 15,
2.& sério, do corrento ano, foi pelo p dir.
o) Declara-se que os oficiais abaixo designados, na
d adidos por se acharem prestando serviço na
arma de aeronáutica,
continuam na mesma situação, mas
nos termos do § 2.° do artigo 4.° do decreto n." 12:162,
de 21 de Agosto d 1926, por ingr asarem no quadro
da mesma arma nos termos do artigo 4.° do citado decreto.
'I'enonto do serviço de admini tração militar José António dos Santos Novos ;
Tenente do infantaria António Augusto David;
Tenente do infantaria Francisco Ferreira Sarmento do
Morais Pimentol.
situação

p) Declara-se qno o capitão veterinário João Ilenrlq ues Barroso Tierno, adido, d li ença ilimitada, deixa
de estar nesta situação, continuando porém adido, mas
cm serviço no Ministério dns Colónias.
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q) Declara-se que fica sem efeito 8. parte da declaração
da alínea 8) do n.? 8 da Ordem do Exército n." 12,
2_" série, do corrente ano, referente ao tenente do serviço de administração
militar, adido ao quadro, Leonel
Pereira da Cunha, que o mandava ficar suspenso das
funções de serviço,
r) Declara-se quo deixa de estar suspenso das su.as
funções de serviço nos tormos do artigo 151.· do reglllamento de disciplina militar o major do scrvico de
administração militar, da 5. a Repartição,
da 2. a Direcção Geral dêste Ministério, João Baptista Moniz Ferreira.
;'
8) Declara-se que o tenente do serviço de administração militar, em disponibilidade, Felisberto Augusto Oenteno, chegou à sua altura para entrar no respectivo
quadro.

t) Declara-se que os majores de cavalaria António Elias
Garcia e Teodorico Ferreira dos Santos; os capitães do
infantaria José de Castro Branco Ribeiro TOrres, Luís
Alberto de Oliveira, Frederico Augusto Vidigal Nunes
e J oaq uim Gonçulves dos Reis; os tenentes da mesma
arma António Clemente de Sousa Gomes, J osé Júlio
Vieira, Armando Augusto de Morais, Álvaro Ferreira
Godinho, Pedro de Almeida Schiappa Pietra e João
Damasceno da Silva Couto, os quatro primeiros em disponibilidade e os restantes supranumenh'ioa, chegaram
à 8U& altura para entrarem no respectivos quadros.
u) Declara-se que é capitão, e não coronol, o oficial
de quadro da reserva Alexandrino J osé de Mac do que,
pela Ordem do Exército n.? 15, 2.a série, do corrent
ano, passou à situação de reforma.
'1)
Publica-se a. relação dos capitães das diversas armas que devem freqüentar a 1." turma do curso de ínformação do 2.0 grau da Escola Central do Ilcíaía, no
ano escolar 1928-1929:

Infantaria:
José Augusto de Moura.
Ant6u.io Moreira da Oâmara Botelho de Gusmão,
Paulo Augusto do Rego.

~.' Série
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Alberto de Castro Arez.
José Maria. de Sousa e Brito.
António Pais de Andrade Baeta.
José de Castro Branco Ribeiro TOrres.
João Martins Pinto Leal.
António Eduardo Cabral e Castro.
José Maria Nepomuceno Mimoso.
Artilharia:
Bernardo Gabriel ardoso Júnior.
Óscar Neto de Freitas.
António de Ornelas e Vasconcelos.
Carlos Luís Pereira de Almeida.
José Carvalho do Espírito Santo.
Cavalaria:

.José Francisco Lopes.
Júlio Baptista Gonçalves Macieira.
Estêvão Alves Barbudo.
Afonso 'I'alaia Lapa de Sousa Botelho.
Engenharia. :
Artur de Melo Quintela Saldanha,
VorgIlio Antóni Gomes Ferreira Quaresma.
Artur de Azevedo M ireles Júnior, miliciano do qua..
dro especial.
Aeronáutica:
António Rodrigues Alves.
Joaquim Tedim de Sousa LObo.
Esta turma funciona de 3 de Dezembro do corrente
ano a 26 de Janeiro de 1929, e os oficiais nomeados
devem apresentar-se na Escola Central d Oficiais pelas
doze horas do dia 2 de Dezembro.
x) Vencimentos que, no termos da lei n.· 1:668, do
9 de Setembro de 1924, competem aos oficiais em soo
gnida m ncionado , transf rido para:lo ituação de separados do serviço :
Pela. Ordem do Exército n.? 14, 2.· série, do corrente
ano:
T nent de infantaria Ladislau .Augusto l{ les, 216697,
sendo: pensão d reserva, 152627; 0,14 por cento; 38tS06;
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lei n.? 888, 19603; lei n." 1:332, 7~61; do vencimento
total 180685 Ião pelo Ministério das Colónias, sendo Aagola a última província onde serviu, e 36612 pelo Ministério da Guerra; tem um aumento de 10 por cento sobre
o sõldo.
Pela presente

Or~em do Exército:

Capitão de infantaria Armando Zaide da Fonseca e
Almeida, 139645, sendo: pensão de reserva, 129,$82;
0,14 por cento, 9663; do vencimento total 29688 são
pelo Ministério .das Colónias, tendo servido om Angola,
e 109657 pelo Ministério da Guerra; tem dois Aumentos
de 10 por cento sõbre o soldo.

21) Vencimentos que, nos termos da lei n.? 1:668, do
9 de Setembro de 1924, competem aos oficiais em soguida mencionados, transferidos
serva:
Pela Ordem do Exército
rente ano:

para

li.

situação

de re-

n." 12, 2.- série, do cor-

Tenente-coronel
de infantaria, graduado, António Júlio Guimarães Lobato, 724522, sendo: pensão de reserva,
255675; 0,14 por cento, 89~12; lei o 888, 34il48; lei
n." 1:332, 344687; do vencimento total 531610 são pelo
Ministério das Colónias, tendo servido em Macau, e 193612
pelo Ministério da Guerra; tem um aumento de 10 por
cento sobre o soldo.
Pela presente Ordem do Exército:
Tenente-coronel de artilharia Raúl do Carmo Simões
Pereiral 19M22, sendo: pensâo de reserva, 182636;
0,14 por cento, 5636; lei n. o 888, 7tS50.
Major de cavalaria Jos6 Joaquim Romão, 306637,
sendo: pensão de reserva, 21M60; 0,14 por cento,
12,$97; lei n." 888, 2~685; lei H.O 1:332, 54695; do
vencimento total 381$45são polo Ministório das Colónias,
tendo sorvido cm Moçambiq ue, 69~:Z1pelo Ministério do
Interior e 198,$71 pelo Ministério da Gnorra ; tem um
aumento de 10 por cento sobre o sõldo.
Capitão de infantaria Francisco da Silva Rijo, 29368 ,
sendo: pensão de reserva, 19G6; 0,1·j, por cento, 23t532;
lei n." 888,21;$93; lei D.O 1:332, WtSG3; do vencimento
total 64644 são pelo Mihistó'rio das 'Colónias, sendo Moçambique a última províncía onde serviu, o 229~44 pelo

I
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Ministério da Guerra j tem dois aumentos de 10 por
cento sôbre o sôldo.
Tenente de infantaria Samuel Respeita, 4it$72 j tem
um aumento de 10 por cento sóbre o sõldo,
Tenente do quadro auxiliar dos serviços de engenharia Tomás J osé da Conceição, 120~44. sendo: pensão
de reserva, 115tS90 j 0,14 por cento, 4654 j tem um aumento de 10 por cento sõbre o sõldo.
z) Rectificados se publicam os vencimentos a que tem
direito nos termos da lei n.? 1:668, de 9 do Setembro
de 1924, o oficial na situação de reserva, cm seguida
mencionado, em substíturção dos qne lhe foram arbitrados pela Ordem do Exército n. o 16, 2. a série, do corrente
uno :
General, graduado, Aquiles Alfredo da Sil~eira Machado, 816t54R, sondo: pensão de reserva, 5048 j lei
n." 888, 50640 j lei n." 1:332, 2()2t508 j do vencimento
total 56Gt5ú2 são pelo Ministório da Instrução e 249~96
são pelo Ministério da. Guerra j tem cinco anos de general.
9.0_Dioistério da Gnerra- t.' Direeçlo Geral-

a.a Repartição

Declarn-so que o vogal do 'Ministério da Agricultura
na comiss ão de empregos para sargentos, a que se refere
a alínea b) do n.? 6.° da Ordem do Exército n.? 15, 2.a
série, do corrente ano, é o primeiro oficial Fernando AUgusto Calndo Nunes em substitutção do primeiro oficial
António Damião Dufner.
10. °- Uinislério da Guerra - La Dirteçáo Geral- P Repartitão
a) Tendo sido agraciados por Sua Majestade o Rei de
Espanha coro a cruz de V' clas e do Mérito Militar de
Espanha os capitães de cavalaria José da Câmara Meneses Alves e João Pinto de Almeida Ribeiro é-lhes prr·
mitido, em conformidade com as disposições do regulamento das Ordens Portuguesas, acoitar aquela mercê e
usar a respectivas insígnias.

b) Declarn.·se que por portaria do Ministório do Interior, de 2f) do Ago to do 1927, publicada no Diário do
Ooxêmo n." 201, :3.1\ sério, de 8 de Setembro do mesmo
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ano,
ços
que
lhe

foi louvado o tenente do quadro auxiliar dos servide artilharia Brás Vieira pela lealdade e zêlo com
tem desempenhado a missão de serviço público q ue
está confiada como diroctor da polícia de informaçõos do Ministério do Interior,
de Lisboa.

c) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento f'xemplnr, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado pelo decreto do 28 de
Setembro de HU 7 :
Medalha

Uinistério da Guerra -

z.a

de' ouro

Direetão Geral- P Repartição

Coronel de artilharia Alexandre Herculano Garcia o
tenente-coronel da mesma arma Abel Joaquim Travassos
Valdês.
DirecQão da arma de infantaria.

Tenentes-coronéis : Albino Cândido Pinheiro de Castro, Fernando Álvaro de Almeida Carvalho e Geraldes
do Figueiredo Abreu e Castro.
Major Frederico Henrique de Almeida o Silva.
Govêrno Militar de Lisboa

Tenente de íufuntaria Joaquim José Saldanha.
Regimento

'I'cnente-cororrol

de infantaria

Eduardo

Regimento

n.O 1

Bandeira

de infantaria

de Lima Júnior.
n.O 21

Capitão António Maria de Magalhães.
Medalha de prata
tnspeccão da arma.

Capitão
goso.

dO

cavalaria

de cavalaria Tomás Augusto Salgueiro FraBatalhão de caçadores n.· 4

Tenentes milicianos: Alfredo Lcote o António Correia.
Batalhão de caçadoree n.s 8

'I'euentos : .António Tavares Semedo, Eduardo Francisco Ribeiro e ~rário Humberto Ferreira Marques.
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RegImento de artilharia. ligeira. n.· 2

Tenente Manuel Lopes Pires.
Regimento do artilharia. de costa n.> 1

Tenente António Eugénio Barbosa da Silva.
Grupo míxto independente de artilharia. montada n.· 14

Tenente do quadro auxiliar
-Io é Maria de Amorim Júnior.

d08

serviços de artilharia

3.' companhia de trem automóvel

Capitão de engenharia

Fernando

Grupo de avíação

'I'enonte de aeronáutica

Sales Lougares.

de informação n.s 1

João Maria. Esteves.

Grupo independente de aviação de bombardea.mento

Tenente do serviço de administração
da Silva Neves.

militar Joaqaim

Esoola Militar

Tenente de casalaria

Amadeu Buceta Martins.

Escola. Central de Ofioiais

Major do corpo do estado maior Francisco António
P ereira dos Santos.
Tenente do serviço de administração militar José do
Almeida Amaral,
Ofioinas gerais de fardamento e calçado

Tenente
Esteves.

do serviço

de administração

militar Basí!Ío

(1) Tendo sido a.gr~ciado por Sua Magostade o Roi da
Bélgica com ti. IF~ cruz da Ordem da Coroa o genoral Artur Ivons Ferraz é-lhe permitido, em conforrnidade com as disposições do regulamento das Ordens
Portuguesa
aceitar aquela mercê e u 'ar as respectivas
iuslgnias.
J

e) Declara-se que, por portaria do Ministóriu (10 lnerior, de 16 do 'Março do corrente ano, publicada uo
Diário do Gocêrno n. o 150, 2.1\ crio, do 3 de Julho, foi
louvado o tenente miliciano ( o infantaria Franci co José
Dentinho pelos rolevunres ser 'i 03 prestados, como comi -
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sário adjunto da polícia de segurança pública de Faro,
na descoberta o captura dos elementos avançados implicados no fabrico de bombas, ultimamente efectuado no
distrito de Faro, e pela actividade, diligência e prestante
coadjuvação que empregou em tam importante serviço.

j) Tendo sido agraciado pelo Govõrno Alemâo com a
2.1< classe do distintivo honorifico da Cruz Vermelha
Alemll o capitão da aeronáutica Jorge de Vasconcelos
de Ávila é-lhe permitido. em conformidade com as disposições do regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
g) Tendo sido agraciado por Sua Majestade o Rei do
Espanha com a cruz de 2.10 classe do Mórito Militar do
Espanha o tenente-coronel do corpo do estado maior
António José Bernardo de Miranda ó-lhe permitido, em
conformidade com as disposições do regulamento das
Ordens Militares Portuguesas, aceitar aquela mercê e
usar as respectivas insígnias.

li) Declara-se quo o tenonto de infantaria Manuel Mestro, n quem pela Ordem do Exército n.? 15, 2.· série,
do corrente ano, foi concedido o grau do caval iro da
Ordem Militar de Avis, é o actual capitão da mesma
arma Manuel da Silva Palma Mestre.
i) Declara-se que por portaria do :Ministério do Interior, de 17 de Julho do corrente ano, publicada no
Diário do Governo n. o 1139, 2. a série, de 26 do referido
mês, foi louvado o capitão de infantaria António Duarte
Carrilho pela forma distinta, zõlo, competõncia e inteligência com que desempenhou as funções do director da
polícia administrativa do POrto.

l1.·-liDislério

da Guerra-t& Direeçlo Geral-5.a ncparlitio

Declara-se quo nos termos do artigo 3.° do decreto
O 14:525, de 26 do Outubro de 1027, foram consideradas hábeis, D. JOIl.Da Luísa de Castro Caria. Respeita
e D. Joaquina de Jesus Antunes Vital, pam. receberem,
ao abrigo do artigo LOdo referido doer 'to, os vencimentes de seus maridos, r spectivamcnte, o tenente do

D.
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regimento de infantaria n,? 8 Samuel Respeita, internado
na Casa de Saúde de . João de Deus, em Barcelos, o
primeiro sargento artífice n.? 13 da 8.a companhia do
reformados Fausto Vital, internado na casa de saúde do
TelhaI.

12.0-Hioistério

da Guerra-3.a Dimção Gml-5,a Rrparliçã.

a) Declara-se que os oficiais a seguir mencionados
desempenharam as funções de instrutores na Escola
Central de Oficiais nos períodos a seguir indicados:
Coronel de engenharia Rui Vitorbo Fragoso Ribeiro,
instrutor permanente desde 26 de Outubro de 1927 até
22 de Outubro de 1928, tendo acumulado êste cargo
com o de professor da La cadeira. auxiliar do curso do
estado maior desde 3 de Fevereiro de 1928.
Tenente-coronel
de artilharia
Anacleto Domingues
dos Santos, instrutor eventual desde 20 de Outubro de
1927 até 22 de Outubro de 10928.
Tenente-coronel
de en genharia Carlos de Barros
Soares Branco, professor da 2. cadeira auxiliar do
curso do estado maior desde 9 de Novembro de 1927 até
22 de Outubro de 1928.
Major de artilharia José Augusto de Beja Neves, professor da 3.a cadeira auxiliar do curso do estado maior
desde 9 de Novembro de 1927 até 22 de Outubro de
1928.
Major d engenharia José Fernandes de Barros J
nior, instrutor permanente desde 24 de Setembro de
1927 até 2~ de Outubro de 1928.
Ii

ú-

b) Declara-se que foram aprovados no concurso para
a matrícula na Escola Central de Sargentos, no ano
lectivo de 1928-1929, com as olussificaçõês
abaixo indicadas, os seguintes condidatos:
Primeiros sargontos: do grupo independente do artiIhrria pesada n. o 3 José Francisco, do regimento de sapadores d caminho do ferro António João da CODceição Truvanca e do batalhão d aerosteiros Manuel do
Sou 'a Duarte Borrego, respectivamente com 12,G, 11,3
e 11,2 valores.
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Segundo sargento
7 João Augusto
com 11,9 valores.
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cadete do regimento de ca valaria
Pimentel Feio Ferreira da Silva,

c) Declara-se, nos termos do § 2.° do artigo 3. o do regulamento da biblioteca do exército, que a comissão e os
cidadãos abaixo mencionados ofereceram à mesma bilioteca as publicações qne a seguir se indicam:
Comissão de iniciativa
Tomar:
Tomar -Igreja
um folheto.

do turismo

do concelho de

de S. João Baptista - Lisboa, 1928-

Joaquim Bensaúde:
Reimpression de critiques ltmngerl's sur l'hlstoire de la
ecience nautique portugaise, J. Bensaúde - Lis boa, 1924um opúsculo.
Les leqendes allemandes sur l'histcire des déeoumertes maritimes portugaises, J. Bensaúde - Goneve, 1917-19~2um opúsculo.
Luciano Pereira da Silva e a sua obra, J. BensaúdoLisboa, 1927-- um opúsculo.
António Cabreira:
Homenagem a António Cabreira - Lisboa 1922 - um
Y01.

António Cabreira - Seus serviços e consagração - Lisboa, 1914 - um '101.
á) Declara-se que nos termos do artigo 18.° do regulamento do Arquivo Histórico Militar, a entidade, o cidadão e os oficiais abaixo indicados ofereceram as seguintes publicações:
Com destino à biblioteca do mesmo Arquivo:
Major de artilharia Eduardo da Costa Ferreira, Elogio histórico do general Bernardo de Faria - um exemplar do livro da sua autoria.
Escritor Marques Gomes, A Reoolução de 16 de Mato
de 1928, Aveiro, 1928 -um
exemplar do livro da sua
autoria.
Liga dos Combatentes da Grande Guorra, fi revista
A Guerra, órgão da mesma colectividade,
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Com destino à secção iconográfica do mesmo Arquivo:
Major de artilharia José Mac-Bride Fernandes e capitão médico miliciano Alberto Mac-Bríde Fernandosvários retratos de oficiais do nosso exército.

e) Declara-se que os primeiros sargentos do batalhão de
caçadores n.? 3 Francisco Máximo Gouveia e da 3.a companhia do saúde José Joaquim dos Reis concluíram os
cursos da Escola Central de Sargentos no ano lectivo
de 1927-1928,
tendo obtido, respectivamente
a classifídação final de 11,3 e 13,3, sendo o primeiro do curso
transitório.

13. o -lIinislério da Guerra-

a.a

DirecçãoGeral- 8.a Reparlição

Declara-se que deixou de prestar serviço na secção
de cartografia da 3.a Direcção Geral do Ministério da
Guerra, desde 2-1,de Setembro último, passando a prestar ofeotivamente serviço, em diligência, no Instituto
Geográfico e Cadastral, o major do infantaria, com o
curso do estado maior, Raúl Frederico Rato.

Obituário

1902
Dczcmb ro 9 -

Major, reformado,

Manuel

Rodrigues.

1928
Agosto 17 - Alferes médico, miliciano,

Laurindo da Conceição
Faria.
Outubro 19 - Cap itão, reformado, António Evaristo
da Silva
Cruz.
Novembro
1- i\bjor de engenharia Henrique Leão dos Santos
:\1a('hado.
»
3 - Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia José de ~Oll~a Ferreira.
»
~Capltão, reformado, Armando Públio de Oliveira.
{)- Alferes, reformado, Frutuoso José da Silva,
»
10 - Coronel, reformado .• Ianuel Belr-hior Nunes.
»
12 - Capitão, reformado, José António da Costa Segadães.
»
13 - Coroucl, na situação de reserva, Aristides Rafael
»

lu -

ela Cunha.

Capitüo, na situa('ão de reserva,
vcira 'haves c Abreu.

)Ianucl

de Ol i-
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Rectificações
Na Grelem elo Exército

n.v 15, 2." série, <lo corronte ano, p. fi92,
Silva», deve ler-se:
foi ii va».

1. 19 e 20, onde se lê: «António de Figueiredo
«Antonino

de Eigueircdo

Júlio Ernesto de J.lIorais Sarmento.
Está conforme.

o .\judante

General,

N.O 18
MINISTERIO

DA GUERRA

3 DE DEZEMBRO DE 1928

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se ao exército o seguinte:

1.°- Por decretos de 24 de Novembro ftndo :
lini!~rio da Guerra- f.& Diretç~. Geral- J.a R~parliçlo
Separado do serviço do exército o tenente, reformado,
da Cruz, nos termos do artigo 158.° do regulamento de disciplina militar.

José

Negado provimento, nos ....termos do artigo 34.0 do reguIamento" do Conselho de Recursos, ao recurso interposto perante - o" mesmo Cousolho pelo tenente-coronel
reformado António Augusto Ferreira. Dinis, em que pedia
o abono da pensão d reforma" de tenente- coronel desde
a data em que passou à situação de reformado, por falta
de fundamento legal.
Concedidas as vantag ns do que trata o artigo 27.0 do
decreto n." 4:756, de 28 de Agosto de 1918, a partir de
1 de Novembro do corrente ano, 11onfermeira militar,
em serviço no Hospital Militar Principal de Lisboa, Rosaura Rodrigues Barro o, por tor completado dez anos do
serviço efectivo como enfermeira.
Roservn.

Unpitão do extinto corpo d capelães militares Ernosto
Augusto

Pereira do

S, los, nos termos do n. o 2. o do ar-

654

ORDEM DO EX~RCITO

N,· 18

2,' Séris

tigo 2,° do decreto de 25 de Maio de 1911, e em conformidado com o n. ° 2,0 do § 2,0 do artigo 60,° do docreto
n.? 12:017, de 2 de Agosto de 1026,

li.ill~rio 4, Gmra- f.a Dil'tCçlt6eral- 2.' leputiçie
Concedidas as vantagens do 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 do Agosto do 1920,
desde as datas que lhes vão designadas, aos oficiais om
seguida mencionados:
Infantariacoronéis : Francisco
do Lacerda e Oliveira, no regimento do infantaria n. o 7, Alfredo Leão
Pimentel, no distrito de recrutamento o reserva n.? 6,
Jorge Pais de Oliveira Mamede, no distrito de recrutamento o reserva n.? 5, Numa Pompílio da Silva, defensor oficioso junto do tribunal militar territorial de Viseu, Júlio Augusto Rodrigues do Aguiar Jónior, na
Escola Militar, João António Corroia. d08 Santos e Octãvio Frederico Dias, no Colégio Militar; major Raúl V 01'dados do Oliveira Miranda, na Direcção da arma de
infantaria;
capitães:
António Albino Douwens, na
7, & Repartição da 3. a Direcção Geral do Ministório da
Guerra, Carlos Fragoso do Rio Carvalho o Carlos AI·
berto Saraiva. dos Santos Ferreira, no Colégio Militar,
o Alfredo Fernandes de Oliveira, no quadro da arma.
Cavalaria - capitães: Afonso 'I'alaia Lapa de Sousa Botelho, na Escola Prática de Cavalaria, o Henrique Jo~6
de Oliveira, na guarda nacional republicana. Administração militar - tenente-coronel Alberto da Silveira Lemos, director das oficinas gorais do fardamento o calçado, o major J086 Barbosa Camojo, na 3,· inspecção do
administração militar, todos desde 1 do Novembro do
corrente ano, por terem completado o tompo de serviço
efectivo como oficial necessário para o segundo aumento
do 10 por conto sõbre o sõldo.
Infantariacapitães: Armindo da Cunha o Moura,
no regimento do infantaria n. o 14, António Augu to d
Carvalho, no regimonto do infantaria n.? 18, Jo110 Augusto do ROgo Bayam, no distrito do recrutamento 6 reserva n. ° 21, Alfredo Abel da. osta, na secção de artografin do estado maior do exército, e Luís Amaro do
Oliv ira, na. guarda nacional r publicana, desde 1 d
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Novembro do corrente ano ; tenentes: Miguel João AIvoa: no regimento de infantaria n." 3, desde 31 do Dezembro de 1927, António Maurício Coelho de Araújo
Malheiro, no regimento do infantaria n.? 8, desde 1 de
Novembro do corrente ano. e miliciano do quadro especial Joaquim de Lemos Salgueiro Rêgo, no Colégio Militar, desde 25 do Dezembro de 1927. Artilharia-capitães: Carlos Luis Pereira de Almeida e António de 01'nelas e Vasconcelos, no regimento de artilharia ligeira
n." 2, e Sebastião Martins Nogueira Soares. na La ínspecção de artilharia. Oavalaria- coronel Carlos Baptista Gonçalves Guimarães, no regimento do cavalaria
n. o 8; capitães : J orgo Alcíde dos Santos Pedreira, no
regimento de cavalaria n.? 8, Franci sco da Costa Gomes
o Manuel Rodrigues de Oliveira, no regimento de cavalaria n.? 9, desde 1 de Novembro do corr nte ano, por
terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial necessário para o primeiro aumento de 10 por cento
sõbre o sõldo,
Artilharia - tenente-coronel Anacloto Domingues dOI
Santos, na 5.' R partição da. 3.a Direcção Geral do Ministério da Guerra, desde 1 de Dezembro de 1927, por
ter completado o tempo de serviço efectivo como oficial,
desde a sua promoção a tenente, necessàrio para o primeiro aumento de 10 por cento sóbr o scldo.
Aumentado ao ofeetivo do exército o tenente médico
miliciano do regimento de ca valaria n. o !) Jorge de B&rros Capinha, quo em 23 de Outubro findo s apresentou
voluntàriameute
de deserção,

Nula. o do nenhum feito a parto do decreto do 21 do
Agosto do corrento ano que demitiu do serviço do exército o capitão médico miliciano Antero da Cunha Coutinho, continuando, porém, na situação do licenciado.
Disponibilidado

'l'eneutos,

de infantaria, António J~U1ilio Simões da
Mota,
do eocr tariado militar, António José Marques
Guimarll. s, ambos adidos, o primeiro que do regresso
do Ministério da. Colónias se apre ontou em 22 do c rrente mos, o o segundo por ter deixado do pre, tal' serviço na extinta o quadrilha de aviação d treino c dopó-

sito.

656

ORD1l:M DO EX1t:RCITO N.· 18

2.· Sério

Reserva
Capitão de infantaria, no quadro da arma, Raúl Caldeira Garcia. de Andrade por ter sido julgado incapaz
do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção em
sua sessão de 5 de Abril de 1926.
Reforma

:Major, na sítuação de reserva, Alfredo Eduardo Cruz,
por ter atingido o limite de idade, nos termos do n.? 3.°
do § 2.0 do artigo 60.° do decreto n. ° 12:017, de 2 de
Agosto de 1926.
linialéri. da Guerra- i.' Direeti. 'eral- P Beparliçio
Supremo Tribunal1!i11ta.r

Exonerado de vogal o general do quadro de reserva
Jollo Evangelista. Pinto de Magalhães, nos termos do
artigo 319.° do Código de Justiça Militar.

liuialéri •••

herra - J.' Diree~1t Geral- 3.' fteplrti~it

Regressa à arma do infantaria, sua arma do origem,
o coronel do corpo de estado maior, da 8.a Repartição
da 3.' Direcção Geral do Ministério da Guerra, Cesário
Augusto de Almeida Viana, por ter sido nomeado. por
decreto de 31 de Outubro último, governador de Timor,
comissão de serviço diferente das estabelecidas nos §§ 2.°
o 3.° do artigo 15.° do decreto de 25 do Maio de 1911,
modificado pela lei n." 798, de 31 de Agosto do 1917.

2. o - Por decretos de i do corrente m~1:
linislério da Guerra- f.' DirecçãoGml- %.' Reparli\~o
Concedidas as vantagcna 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 as datas que lhes "no dcaignadaa, aos oficiais 111
seguida mencionados :
Infantaria - coronéis : Viriato Borges Pereira da Silva,
no distrito de recrutamento e reserva n." 20, desde 1 de
Novombro de 1927, Francisco Bernardo do Canto, o-

a."
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mandante do. regimento de infantaria n.? 1, Raúl de Andrade Peres, comandante do regimento de infantaria.
n." 18, José Anastácio de Lia Falé, chefe do distrito de
recrutamento e reserva n. o 10, Casimiro Vítor de Sousa
Teles, comandante da Escola Prática de Infantaria, desde
1 de Novombro do corrente ano; capitães r António Maria da Silva Mendes, no regimento de infantaria n." 22,
e Abílio Baptista Machado na guarda fiscal, desde 15 de
Novembro do corrente ano; José Bernardo Pinto da
Silva, no Colégio Militar, desde 1 de Novembro do corrente ano. Cavalaria - coronel Leopoldo Augusto Pinto
Soares, comandante da 1.& brigada de cavalaria, Admínístração
militar - major António José Rodrigues, na
Escola Prática de Administração militar, desde 1 de Novembro do corrente ano, por terem completado o tempo
de serviço efectivo como oficial necessário para o segundo
aumento de 10 por cento sobre o sóldo.
Infantariacoronel Carlos Fernando Brou, na situação de reserva, desde 1 de Novembro de 1924 até à data
da sua passagem a esta situação ; capitães : João Luís
Quintas, Carlos Gomes Fernandes e José Lobato, no regimento de infantaria n." 1, Manuel Joaquim Gonçalves
Corucho, no batalhão de metralhadoras n.? 2, Carlos Moreira Vidal, no quadro da arma, José Dias Bargão, na
guarda nacional republicana, desde 1 de Novembro do
corrente ano; José Maria de Mendonça, no batalhão de
caçadores n.? 6, desde 6 de Novembro do corrento ano;
tenente Alfredo de Oliveira Guimarães, na guarda nacional republicana, desde 31 de Dezembro de 1927. Artilharia - tenente Júlio Manuel de Oliveira Montalvão e
Silva, no grupo de defesa submarina de costa, desde 30
de Junho de 1927. Cavalaria-capit1l.es:
Estêvão Alves
Barbudo, no regimento de cavalaria n. ° 2, e Luis de Figueiredo, adido, no Ministério do Interior, desde 1 de
Novembro do corrente ano, por terem completado o
tempo de orviço efectivo eomo oficial neecssãrio para o
primeiro aumento de 10 por cento sobre o sõldo.
Rojeitcdo o recurso interposto perante o Conselho de
Recursos pelo capitão do quadro auxiliar dos serviços
de artilharia José de Sousa Ferreira, por ser manifestamente il galo
Estado maior do exéroito

Exonerado de chefe, pelo pedir, o general Jol1o José
}'inl:1 de Cordo •

•
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Escola Central de Ofioiais

Exonerado de comandante, pelo pedir, o general Artur I vens Ferraz.
Adido ao quadro

Tenente, o alferes de infantaria, adido
fredo Pelicano de Brito e Abreu.
Regimento de infantaria

<10

n.'

quadro, AI·

1

Tenente, adido ao quadro, o alferes, adido ao quadro,
Manuel de Jesus.
Regimento

de infantaria

n.' tS

Tenente, adido ao quadro, o alfores, adido ao quadro,
Eduardo Leitão Pereira,
Regimento de infantaria

n.· '1

Tenente, adido ao quadro, o alferes, adido ao quadro,
Manuel Duarte Arei~.
Regimento de infantaria

n.· 8

Tenentes, adidos ao quadro, os alferes, adidos ao quadro, António Lopes Duarte e Diamantino António Brandito da Cunha Leite.
Regimento

de infantaria. n.' 10

Tenentes: supranumerário, o alferes, supranumerário,
Francisco António Gonçalves e adido ao quadro, o alferes, adido ao quadro, Augusto do Espírito Santo dos
Inocentes.
Regimento d. infa.ntaria n.' 14

Tenente, adido ao quadro, o alferes, adido ao quadro,
Feliciano Nogueira.
Regimento de infa.nta.ria n.s 11S

Tenente, adido ao quadro, o alferes, adido ao quadro,
José Paulino dos Santos Oliveira.
Regimento

de infantaria

n.' 16

Tenente, adido ao quadro, o alferes, adido ao quadro,
Avelino Hilário Ribeiro.
Regimento

de infantaria. n.O17

Tenente, adido no quadro, o alferes, adido ao quadro,
Raúl Baptista Correia.
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Regimento de infantaria. n.· 18

o alferes, supranumerário,

Tenente, supranumerário,
Viriato Monteiro da Silva.

Regimento de infanta.ria n." 19

Tenentes, adidos ao quadro, os alferes, adidos ao quadro, João Lopes da f ilva Figueiredo e João Ferreira.
Regimento de infantaria

,

n.· 20

'I'enentes e supranumerário, o alferes, supranumerário,
Manuel Machado e adido ao quadro, o alferes, adido ao
quadro, José de Matos.
Regimento de infantaria. n.· 21

Tenente, adido ao quadro, o alferes, adido ao quadro.
Joaquim. António Simões,

Batalhão de caçadoree

Tenente,

Fernando

n.· 2

supranumerário,
o alferes, supranumerário,
de Magalhães Abreu lfarques o Oliveira.
Batalhão

de caçadcres

n.·

s

Tenentes, supranumerário, o alferes, supranumerário,
A.ntónio Coelho de Sampaio e adido ao quadro, o alfere , adído no quadro, Manuel José da Cunha Chaves.
Batalhão de oaQadores n.· ()

Tenente, adido ao quadro, o alferes, adido ao quadro,
Jo é Guilherme Pacheco.
Ba.tolbâo do metl'lolhadoras

Tenente, supranum
Jon.o Pedro.

rário, o alferes, scprnnumerúrio,

Esoola Prática

Tenente,

coícso.

O

n.e 2

alf r s Jo.

é

de Artilharia.

Eduardo Rov rondo

da Oon-

()GO
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Adido ao quadro

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
o alferes, adido ao mesmo quadro, José Cardoso Machado.
Regimento de artilharia

ligeira n.' 1

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
adido ao quadro, o alferes, adido 'ao mesmo quadro,
António Francisco.
.
Regimento de artilharia

ligeira n.· 2

Tenentes, os alferes Alfredo Ferreira Gonçalves c
José Mário Apolinário Leal.
Tenentes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia, adidos ao quadro, os alferes, adidos ao mesmo qua.
dro, Joaquim Moreno da Cunha e António Luís.
Regimento de artilharia

ligeira n.' 3

Tenentes, os alferes Fernando da Silva Ponce, José
António Santos Monteiro e Rui da Silva Horta.
Regimento de a.rtilha.ria ligeira n.O6

Tenentes, os alferes António Gonçalves
Nobre e Artur de Jesus Fernandes.
.
Grupo independente de artilharia

dos Santos

pesa.da n.· 2

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
adido ao quadro, o alferes, adido ao mesmo quadro,
.J oão Moniz de Sá Borges.
Grupo independente de artilharia

de montanha n.' 12

'I'enente do quadro auxiliar dos serviços do artilharia,
adido ao quadro, o alferes, adido ao mesmo quadro, Valentim da Rocha.
Grupo independente de artilharia

de montanha n.· 16

Tenentes, os alferes José António da Rocha Beleza
Ferraz e Manuel Ribeiro da Rocha.
Grupo mixto independente de artilharia

montada n.· 14

Tenente, o alferes João de Morais Sarmento.
Tenentes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia, adidos ao quadro, os alferes, adidos ao mesmo quadro, Manuel Marques e José António da. Conceição.

2,· Série

ORDEM DO EX~RCITO

N,· 18

661

Grupo de artilharia a cavalo n.· 1

'I'enentes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia, adidos ao quadro, os alferes, adidos ao mesmo quadro, Gilberto Maria de Carvalho e Artur José Fernandes.
Escola Pratic9 de Cavalaria

Tenentes, os alferes João da Cunha Baptista e Eduardo
Rodrigues de Almeida Dias.
Regimento de cavalaria n.s 1

Tenente, adido ao quadro, o alferes, adido ao quadro,
João António da Conceição César.
Regimento de oavalaria n,· 2

Tenentes, os alferes "Mário Alvaro de Carvalho Nunes,
António Carlos Garcia de Oliveira Reis, António da
Cunha Viana e Fernando Jorge de Aguiar.
Regimento de cavalaria n.· 4

Tenente, o alferes Luis Furtado Leote Tavares.
Regimento de cavalaria n,O Õ

Tenente, adido ao quadro, o alferes, adido ao quadro,
Fraacisco de Castro LObo.
Regimento de cavalaria n,> 6

Tenente, adido ao quadro, o alferes, adido ao quadro,
Domingos Pereira.
Regimento de oavalaria n.O.,

'I'enontes, os alferes João José Xavier Banazol e João
Baptista Pereira de Barros.
Regimento de oava.J.arian,· 8

Tonontcs, os alforos Carlos Maria do Carmo e, adido
ao quadro, Adelino d Figueírodo.
Regimento da sapadores mínetros
os alferes Henrique Hereuluuo
anta CI~ra.
da Cunha e Mário António Lisboa de OJiv ira Dores. ,
T nentos,

Rogimonto

de telegrnfista.s

Tenente do quadro auxiliar dOR serviços de engenharia, adido ao quadro, o alfere , adido ao me mo quadro,
Jouq tlim Ii ernandcs Pires.
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Regimento de sapadores de oaminhos de ferro

Tenentes, os alferes Joaquim Fernando da Conceição
Gomes Marques, Fernando Augusto Soares da Piedade,
Frederico de Gusmão Corroia Arouca e Armando N éri
Teixeira.
Batalhão de pontoneiroa

Tenentes, os alferes J osé Melo Cunha o Octávio Esteves Paulo Cardoso.
Depósito de remonta e garanhões

Tenente de cavalaria, o alferes Armindo Nunes Paleta.
Quadro espeoia.l a que se refere o artigo 6.° do deoreto
n.O 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Tenente miliciano do serviço do administração militar,
do mesmo quadro, no quadro de comissões, do extinto
Parque Automóvel Militar, Mário Nogueira. de Freitas.
Adidos

Tenentes, os alferes, adidos: cm serviço no Ministério
do Interior, na guarda nacional republicana, do infantaria, António Augusto Machado, José Alves Viana, João
Augusto Lopes, José Mourato Chambol, e de cavalaria,
Fernando Infante da Oãmara Almeida e Sousa, Carlo
Alberto Gonçalves Macieira e Carlos Rodolfo Gavazzi ;
om serviço no Ministério das Colónia', do infantaria,
Augusto César Antunes do Sousa Dias, Rui José da
Silva Loureiro, Joaquim Augusto dos Santos Alberto,
:Mário Pinheiro o Luís Nunes de Brito; de artilharia
Lncllio Maia Pinto da Fonseca; do quadro auxiliar dos
serviços de artilharia, Horácio dos Reis Gonçal vos de
Carvalho, e em serviço no grupo independente do aviação de protecção e combato, do infantaria, piloto aviadoi, Luís Guerreiro Padilha de Castro.
Capitão farmacêutico, da
cito, Bernardo Augusto da
nomeado para desempenhar
dependente do Ministério da

Furmácla Central do EX('rCosta Simões, por ter sido
uma comisaão
do serviço
Instrução Pública.

Di.ponibilidad.

Capitães," do infantaria, em inactividade, João Guilhermo do Mcnoees Forrei ra, por ter terminado 11 pen:
quo lhe foi imposta; do serviço <lo administração
militar,
adido, António Manuel da Fonseca, que do regres o do
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Ministério
das Colónias se apresentou
em 27 do mês
findo, e do quadro auxiliar dos serviços de engenharia,
no quadro de comissões, do extinto Parque Automóvel
Militar, Francisco
Salgueiro,
e o tenente de infantaria
Fernando Vargas, por ter ficado nula e de nenhum efeito,
por decreto
de 17 do mês findo, a parte do decreto de
21 de Agosto último, que o passou à situação de reforma.
Inactividade
Capitão de infantaria,
adido no quadro, Óscar de Almeida Barros da Silva Ramos, por lhe ter sido imposta
a pena de seis meses desta situação,
Reforma.
Coronel de infantaria,
adido, António Eduardo
Romeiras de Macedo, que, do regresso
do Ministério das
Colónias,
se apresentou
em 22 do mês findo, e ser-lhe
aplicável o disposto no § 4.° do artigo 198.0 do decreto

de 7 de Setembro do 1899.

linistério da Guerra -

t.a Dirttç.ío 6eral- 3. a Repartição

os recursos interpostos
perante o Conselho
pelo sargento
ajudante
de infantaria
ArCarlos da Silva, por serem manifestamente
ile-

Rejeitados

de Recnrsos
mando
gais.

'I'cnonto,
adido
adido ao quadro,

Vogal,

ao

quadro,

o alferes

do infantaria,

João Basílio Grave da Costa Rosa.

Supremo Tribunal Militar
o general Ri 'ardo Júlio I vens Ferraz.

Condocorado,
por deliberação do • uprcmo 'I'ribunal
Militar, com a medalha militar do ouro da classe de bons
serviços,
ror 80 achar ao abrigo do § LOdo artigo 8.0
do rpgulum nto pum. a concessão da medalha militar, do
28 de • ctl'mbro do 1917, o major da aeronáutica Alfredo Dovallo Portugal.
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8.:1 Repartição

Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo 6.0 do decreto n.? 6:570, de 10 do Maio de Un9,
modificado pela lei n." 1:039, do 28 de Agosto do 19:30,
ao tonente-coronel do corpo do estado maior. da T," Repartição
desta Direcção Geral, Carlos Elias da Costa
Júnior, desde 1 de Dezembro de 1ü~8, pOI' completar
nesta data o tempo de serviço efectivo, desde a sua promoção a tenente, necessário para o primeiro aumento de
10 por cento sõbre o sõldo,

3.o - Portarias

Por portarias de 26 de Novembr(} findo:
liuistérit da Guerra-

ta Direcção Geral- P ftepartiçko

Tendo o general João Josó Sin01 de Cordes deixado
de exercer
o cargo de chefe do estado maior do exército, pelo pedir, manda o Govõrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar o referido oficial
pelos relevautes
serviços quo prestou no dosem ponho
daquele cargo, em que manifestou muito zêlo, dedicação
e inteligência.
Louvado o general Artur Ivons Ferraz pelo moito inelevada
competência
e dedicação com quo desempenhou o cargo de comandante
da Escola. Central de
Oficiais, o qual deixou do exercer a sou pedido.

terõsse,

Por portaria de 1 do eerreate mes:
linislérie da G.erra- 3.& Blrerç10 6eral- 5. a lep3rtiçio
'rendo o general João 'Martins do Carvalho oferecido
à Biblioteca do Exército várias obras sõbre UI:! nutos militares, numa totalidade aproximada
a lf)O volumes, na
suo. maioria encadernados,
o muitas delas do alto valor
militar:
manda
o Governo da República
Portuguosa,
pelo Ministro da Guerru, louvar o citado oficial pclu alta
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generosidado, notável interêsse pela instruçãc, devotado
patriotismo e acrisolado amor pelas inetiturçõos militares, qualidades estas por mais dó uma vez manifestadas
na sua longa e brilhante carreira militar.

4. o - Por determlnaç[o do Govêrno da República:
MinistérIO da Guerra- 3. a Direcção Geral- VI Repartiçáo
Tenente-coronel do corpo do estado maior, sub-chefe
do estado maior do Govêrno Militar de Lisboa, Mário
Augusto Gouveia Xavier de Brito.
Quadro da arma de infantaria

Major Belisúrio Pimenta, ficando exonerado de director da carreira do tiro de Coimbra,
Adido ao .quadro

Capitão de infantaria, em inactividade, Luís Henrique
Cordeiro, por ter terminado a pena quo lhe foi imposta.
Quadro especial a que se refere o artigo ô.o do decreto
n.v 7:ts23, de 23 de Novembro de 1921

'I'enento miliciano de infnntnr ia, do mesmo quadro, da
carreira de tiro do Ovar, Daniel Alberto Machado.
Regimento de infantaria n.· 12

Tenente de infantaria, da -extinta 2.a companhia de
trem automóvel, Mauuel Correia de Figueiredo.
Regimonto de infantaria

Tenente do infantaria,
Rosado Ramalho.

n,>

16

adido ao quadro, Ilerculano

Regimento de infantaria n.O18

Capitão do infantaria, no quadro, Aristides Aprígio
da Silva Ferreira Coimbra, sem dispêndio pura a Fazenda Nacional.
Regimento de cavalaria n.O 6

Temente de cavalaria,
Andradt~ I'iuto.

no quadro, Joaquim Queiroz de
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QUl.dro dI. arma de artilharia

Tenente do regimento de artilharia
Carlos de Sousa Gorgulho.

de costa n." 2

3.' companhia. de trem hipomóvel

Alferes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
adido ao quadro, Alfredo Lourenço de Figueiredo, que,
de regresso do Ministério das Colónias, se apresentou
em 13 do mês findo.
Direoção da arma de engenharia

Exonerado de chefe da 2. a Repartição, O major de
engenharia Augusto Cordeiro Dinis Sampaio.
Chefe da 2. a Repartição, O coronel de engenharia, em
disponibilidade, Ruí Viterbo Fragoso Ribeiro.
Ofioinas gerais de material de engenharia

Capitães: do regimento de tolegr afiatas, Raúl Cardoso
Ressano Garcia, do quadro auxiliar dos serviços de artilharia, do. Fábrica de munições de artilharia, armamento
c viaturas, de Braço de Prata, Manuel Tomé, o do quadro
auxiliar dos serviços de engenharia, em disponibilidade,
Francisco Salgueiro.
Tenente miliciano do serviço de administração militar,
do quadro especial, lUrio Nogueira de Freitas.
Hospital militar regional n.· 2

Capitão médico da Escola Central do Sargentos Manuel
Pinto, pelo pedir.
Hospital militar regional n. o 3

Director: o major médico, graduado,
teiro do Oliveira.

António Mon-

Hospital militar regional n. o 4

Diroctor : o tenente-coronel
Joaquim Gomes.

médico, no quadro, Albino

Serviço do administração militar
BupranllInQY'úl'lo

Tenonte do mesmo serviço, <ln. ó. a Repartição da
2.· Direcção Geral, Carlos Alberto Sanches <lo llirunda
Castro Guedes Dias, 1)01'motivo disciplinar.

ORDEM DO EX~RCITO N.· 18

2.' Série

667

E•• ola Jfilitar

Comandante do corpo de alunos e destacamento, o capitão de infantaria do Instituto Profissional dos Pupilos
do Exército, Henrique de Jesus e Silva Escudeiro.
Escola Central de Sargentl's

Tenente do regimento de artilharia ligeira n.? 3 Júlio
Carlos Alves Dias Botelho Moniz.
JtJ.r1 para

avaliar as provas espeoiais de aptidão para. o
posto de general no oorrente ano:

Exonerados de vogais, os generais Ricardo Júlio Ivens
Ferraz e Alfredo l!endes de Magalhães Ramalho.
Vogais, os generais João José Sinel de Uordes e Artur Ivons Ferraz.
õ.

HiDislérioda Guerra-

0_

Rrparlição do Gabintte

'rendo sido agraciados com as mercês da Sociedade
Portuguesa da Cruz Vermelha abaixo desiguadae os oficiais em seguida mencionados, é-lhes permitido usar as
respectivas insígnias:
Cruz Ver.rn lha de Mérito

Mlljor de infantaria Jaime Rodolfo Novais e Silva.
Cruz VcrDlolbo. de Dedicnçõo

Capitão na situação
Picaluga.

de reserva Eduardo Adolfo Jaime

lU:edalba de louvor

Major de infantaria Júlio Garcês de Lencastre.
Capitães : do infantaria Manuel Teotónio Borges e da
asrouáutica Carlos Fernando da Cunha e Almoida.
Tenentes: d infantaria Delfim Paie Lopes o do serviço
veterlnário António Nicolau Pereira.

Q.

° -linislério

da Gmra - P DirecçãoGeral- f.' R~parlição

Vencimentos
que, nos termos da lei D.O 1:668, do 9
do Setembro de 1924, competem aos oficiais em seguida
mencionados que pela Ordem do Exército n.? 19, 2.a sóI
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rie, de 30 do Sotembro de 1926, e pela presente
Ordem
do Exército, passaram, respectivamente,
às situações de
reforma e de roserva :
Capitão Custódio Vicente, 21M77, sondo: pensão de
reforma,
172b50. 0,14 por cento, 1l1l04; lei n." 888,
18~35 e lei n. o 1:33:~, 14888; do vencimento total 22645
são pelo Ministério das Colónias, sendo Angola a última
colónia em que serviu,
e 19·itS32 pelo l\1inistério da
Guerra. Tem um aumento do 10 por cento sõbre o soldo.
Capitão do extinto corpo do capelães
militares
Ernesto Augusto Pereira de Salos, 2ô~lW4, sendo: pensão
de reserva, 196t$, lei n. o 888, 19660 e lei n, o 1:332,
47604. Tem dois aumentos do 10 por cento sõbre o sõldo.

7.

0_

linistél'io da Guerra - f.& Direcção Geral- 2.a Repartição

a) Declara-ao

que o capitão de infantaria Marcelino
de F'igueiredo Alves e os tenentes da mesma arma
Alfredo da Silva Cardoso, Artur 'I'avaros, Mário Emílio
Bertrand,
Lourenço
Fornandos
Duarte, Joaquim
Osório
da Cunha Dá Mesquitc e Josó Tavares Neto Vaz do
Rêgo , todos suprauumorários,
chegaram
ii. sua altura
para entrar nos respectivos
quadros.
Pais

b) Declara-se
que o capitão do infantaria, com o curso
do estado maior, José Guimarães
Fisher presta serviço
na 3. a Diroccão Geral dêsto Minis tório, nOA termos do
do
artigo 48.0 do decreto n. o 14:983, de 10 do Fevereiro
corrente ano.
c) Declara-se
que o capitão do infantaria,
adido 110
quadro,
Anlhnl Augusto passou ao serviço do Ministório das Colónias por ter sido requisitado
para dosernp nhar uma comissão
de serviço dependente
do referido
Ministério.

d) Declara-se

quo os capitães de infantaria Leopoldo
Dias o de artilharia
Jacinto J 0.6 do Nascimento
Nunes foram nomeadcs para freqüentar,
H0Q1 displ\ndio
pura a Fazenda Nacional, a 1.& turma do curso de informuc:ão do 2.0 grau da Escola Central do Oficiais, no ano
escolar 1928-1929.
Leal
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e) Declara-se que fica suspenso das funções de serviço,
nos termos do artigo 151.0 do regulamento de disciplina
militar, o tenente do regimento de artilharia ligeira n. ° 1
Gastão Lopes Jordão.
f) Declara-se que chegou à. sua altura para fi premoçlto ao posto de tenente, em 1 do corrente mês, na arma
de artilharia, sua arma de origem, o tenente da aeronáutica Tadeu Lopes da Silveira.
g) Declara-se que o capitão de cavalaria Luís António de Carvalho ViE\gas foi nomeado para freqüentar a
1.& turma do curso de informação do 2.° grau da Escola
Central de Oficiais, por troca com O capitão da mesma.
arma, Estêvllo Alves Barbudo.
h) Declara-se que o capitão miliciano de caminhos de
ferro, do quadro especial, Miguel Vaz Duarte Bacelar
foi nomeado para freqüentar a 1.& turma do curso de informação do 2.G grau da Escola Central de Oficiais, em
substituíção do capitão miliciano de pioneiros, do quadro
especial, Artur de Azevedo Meireles Júnior, que se encontra. em tratamento no Sanatório do Caramulo.
i) Lista dOI oficiais qne no-terceiro quadrimestre do corrente ano se ofereceram para servir nas colónias, nos
termos do decreto n." 13:309, de 23 de Março de 1927 J
durante o ano do 1929:
Infantaria

Tenente-coronel:
Jorge Augusto Rodrigues.
Major:

José Casimiro Vieira de Abreu.
Capitães r
Carlos António CII. aCA.
Manuel Martins dos R is.
José Augusto do Anuncinçllo Silva.
Mário Uro a Gomes,
Tenentes :
Manuel José Nogueira L it Braga.
Álvaro P reíra Ribeiro, miliciano do quadro especial.
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Alberto Dâmaso Figueiredo Lopes Praça, miliciano
do quadro especial.
José paetano.
António da Rosa Júnior,
Álvaro Martins de Campos.
Manuel Martins Afonso, miliciano do quadro especial,
Manuel Joaquim da Silva Júnior,
Júlio Nunes Pereira de Oliveira, miliciano do quadro
especial.
José Gonçalves,
Amândio Augusto de Morai8,
Alferes:
António Augusto do Nascímento.
Herculano de Slto Boaventura. Azevedo.
Artilharia
Capitl1es:
Rogério de Paiva Cardoso.
Alexandre Augusto do Faria e Sousa do Vasconcelo
e Sá.
João da Costa Teixeira Pinto'.
Alberto Reinaldo da Costa Figueira ••
António da Purificação Ferreira, miliciano do quadro
especial.
Eduardo Hermenegildo Andl'ade de Freítae,
Tenentes:
Carlos de Sousa Gorgulho •.
Mário Emílio Azinhais de Melo •
. José dos Santos Barruncho, miliciano do quadro 08p~
Clal.
Oavalaria

Capitão:
António Gonçalves Dias.
Tenente:
Eduardo

de Madureira Proença.

i A inscrição uêstc~ oficiais é condicional,
cm virtude do lugar
quC' ocupam ua ro-pevtiv a ('scala, não sendo nomeados S(' lhos vier
a pertcucor a uomeaçâo - nessa Jata uâo utiati:r.t!l'cUI ài l'olldi9lies

do :lrti::o 7.~
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Alferes:
Luís Ferreira Pinto.
Carlos Alberto de Oliveira Moreira.
S "190 de adm~~i8t+a9io

milit90f

Tenente:

(Ictávío de

SOUSI!.

Ferreira.

Q1.la.dro auxiliar

dOI 68"19°" de .. rtilha.rl",

Tenentes:
Júlio Meira de Amorim.
Manuel Joaquim de Freitas.
José Paiva do Almeida.
Quadro ,,~xil1 ..r doe serTiQo, de en$Onharla

Alferes:
António de Sá Pereira

do Lago.

Manuel Pereira Petrícío.
j) Vencimentos que, nos termos da lei n.O 1:668, de 9
de Setembro de 1924, competem aos oficiais em seguida
mencionados, transferidos para a situação de reserva t
Pela Ordem do Exército n.' 12, 2.& série, do corrente
ano:
Coronel de ínfantaria Carlos Fernando Bron, 574601,
sendo: pensão de reserva, 2978; 0,14 por cento, 57833;
lei n.? 888. 35843; lei n." 1:332, 184625. Do vencimento total 215610 são pelo Ministério das Colónias,
sendo Moçambique a última. província onde serviu} e
358691 pelo Ministério da Guerra. Tom um aumento
de 10 por cento sobre o soldo.

Pela Ordem do E.rército n. o 17, 2. a série, do corrente ano:
Major do cavalaria José da Costa, 29U73, sendo:
pensão do reserva, 215660; 0,14 por conto, 2811; lei
n." 8 ,21877; lei n.? 1:332, 52825; do vencimento total
71810 são pelo Ministério do Interior o 220673 pelo Ministério da Guerra. Tom um aumento do 10 por cento

sobre o soldo.
I
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Pela presente Ordem do Exército:
Capitão de infantaria. Raúl Caldeira Garcia de Andrade, 87644, sendo: pensão de reserva, 70854; 0,14
por cento, 7690; do vencimento total 30659 são pelo
Ministério das Colónias, tondo servido em Angola, e
56685 pelo Ministério da Guerra.
k) 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
rente ano:

n." 15,

2.' série, do cor-

Coronel de infantaria José Luís LObo da Costa,
223,s29, sendo: pensão de reforma, 193609; 0,14 por
cento, 21662; lei n." 888, 8~58; do vencimento total
48679 são pelo Ministério das Colónias, sendo Cabo
Verde a última província onde serviu, 34~85 polo Ministério do Interior e 1396ô5 pelo Ministério da Guerra.
Pols presente

Ordem do Exército:

Coronel do infantaria António Eduardo Romeiras do
Macedo, 603;$;38, sendo: pensão do reforma, 326670;
0,14 por cento, 65611; lei 11.° 888,39618; lei n.o1:332,
172639; do vencimento total 288~42 são pelo Ministério
das Colónias, tendo servido om Angola, e 31469G polo
.Ministério da Guerra. Tem dois aumentos de 10 por
cento sobre o sõldo.

8.° -lioistéri.

4, Guerra - f.& Direcção Geral- P Repartiçá.

Para os devidos efeitos se publica o despacho ministerial de 18 de Agosto do ano findo, que é do toor soguinte:
Considerando que os oficiais constantes da relação
junta que, por despacho de 12 de Julho do 192G, foram
mandados submotor a julgamento perante o Conselho
Superior de Disciplina Militar, nos termos dAS alíneas
a) do n.? 1.0 e c) do D.O 2.° do artigo 149.° do regulamento' do disciplina militar, porque tendo ficado prisioneiros do inimigo em resultado do combate qu teve
lugar no dia 25 de novembro do 1917, ('TIl N'Gomano,

2,' i-Iórie
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acoitaram, no dia seguinte, a liberdade sob compromisso
de honra de não voltar a combater as fõrças alemãs na
África Oriental, foram coagidos a assinar êsse compromisso, n110 só pela desumanidade com que foram tratados pelo inimigo durante o tempo que estiveram prisioneiros, mas principalmente por torem reconhecido ir-se
agravando o estado dos que se encontravam doentes, a
quem n110 viam ser dispensada a necessária assistência,
recusando-se os seus captores a prestar-lhes tratamento
e a fornecer-lhes alimentação, alegando a deficiência de
medicamentos e de viveres parll as suas tropas;
Oonsiderando que o compromisso assinado pelos referidos oficiais não deve ser tido, pelas circunstâncias
excepcionais em que foi tomado, como demonstrativo de
falta de energia, decisão Ot1 outras qualidades militares
da parte dos mesmos oficiais, nem afectante da sua respoitabilidade ou incompatível com o desempenho das
suas funções ou com o decôro militar j
Oonsiderando que o, mesmo compromisso, tendo sido
limitado à acção 11:1 Afrlca Oriental, não obedeceu ao
propósito de os referidos oficiais se eximirem a combater o inimigo, pois que uma vez libertos podiam voltar
a tomar parte na Grande Guerra em qualquer outro
teatro de operações, e tanto assim que alguns foram
posteriormente aproveitados em missões militares;
Considerando que todos os oficiais cumpriram valeresamentc O seu dever num dos mais violentos e sangrentos combates entre as nossas forças e as alemãs, como
foi o de N'Gomano, tendo defendido tom vigor e valentia. A posição quo ocupavam, honrando-se e honrando
tanto quanto puderam, em tam difíceis circunstâncias, o
nome português, havendo de entre êles alguns condcco• rados com Cruzes de Guerra e outrus medalhas que
traduzem os bons serviços por Nes prestados em carupanhn.:
Determino que os processos do Conselho Superior de
Disciplina Militar, respeitantes
aos aludidos oficiais,
sejam arquivado ..
Ministério da Guerra, 18 de Agosto de 1927.- O Ministro da Guerra, AbUio A. V. PaUO$ e Sousa.
Relação dos oficiai a que se refere o despacho supra:
Infantaria.-Coronol
José Virgoliuo Feio Quaresma;
major J086 Júlio de Almoida da Costa pereira; capitães:
Fernando Lapa do Oliveira Corr ia, Alvaro Pacífico do

;
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Oliveira e Sousa, Augusto Martins Nogueira Soares,
Gaspar Inácio Ferreira, António Afonso Pais Gomes e
Francisco Augusto da Cunha; tenentes: J OSÓ Caetano
de Almeida, Sérgio Augusto, António Francisco de Almeida, Sebastião José Fernandes, José Afonso de Almeida Júnior; milicianos: Augusto dos Santos Malta,
Luis COrta Real de Almeida, Alfredo Augusto da Costa
Pereira, Francisco de Oliveira Pio; alferes miliciano José
Pimentel.
Artilharia.-Major
José Guerreiro de Oliveira Duarte
e capitão José Vitorino Branco.
Cavalaria.Capitão Mário Augusto de Meneses 'Machado e tenente António Joaquim de Castro Maia Mendes.
Serviço de administração militar.- Oapitão José Ferreira Marques da Cunha Júnior.

9. o ~

lillillério da Guerra - 3. a Direcção Gcral- 5. a Reparli~fto

Declara-se, nos termos do artigo 18.0 do i_'egnlamento
do Arquivo Histórico Militar, que pelo cidadão J oão
Jardim de Vilhena foram oferecidos, com destino àquele
Arquivo, diversos documentos manuscritos e impressos
relativos ao general de divisão José Frederico Amado

Júdice.

10.

0._

li.illéri.

o Gaerra-

3.' Dir«çi. Gmt - 8.' Repatliçáo

Declara-se que o tenente-coronel do corpo do estado
maior Mário Augusto Gouveia Xavier de Brito exerceu
interinamente as funções de chefe do estado maior do
Govêrno Militar de Lisboa de 26 de Julho a 12 do Outubro do corronte ano.

191'17
Maio
1028
• ovembro
»

"
..

10-

(~apltão mé.líco ruilicinno Antóulo Percirtu

3 - :\r;\jol', reformado, ,10s6 Gomos Forreírn.
4-'I'onento
de infantaria Luís l 'elxoto 'I'cixelra.
10 - Capitão, na situação do reserva, Franclsco .\ ntóuio Rodrleucs.
13 _ Capitão, reformado, Jo~6 Maria Baptista Uonçalr es.

2.' Sério
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..' ovembro 16 - Tenente chefe de música, reformado, Alfredo Cândido da Silva.
j
20 - Capitão de cavalaria Eduardo César Au gusto da
Guerra l~uaresma.

Uectificações
Na Ordem do Exército n.O 17, 2.' série, do corrente ano, p. 6:l9,
1. 8, onde se lê: ..aplicação», deve ler-se: «publicação» j p. G33,
1. 13, onde se lê: "Oliveira», deve Ier-se r _Almeida»; p. G42,
I. 23, onde se lê: «Armando», deve Iar-se : «Am[1ndio».

Júlio Ernesto de Moroi« Sormenio,
Está

conforme.

o Ajudante

General,

---:J
'f

.I

MINISTERIO

DA GUERRA

31 DE DEZEMBRO DE 1928

ORDEM DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se ao exército o seguinte:

1. o - Decreto
lIiuislério da Guma - f. a Direcção 6eral- t.1l Repartição
Usando da faculdade que me confcro o n. o 2.0 do artigo 2.0 do decreto n.? 12:740, de 2G de Novembro
de
19~G, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:i331, de 9 de Abril (1 H)28, sob proposta do Ministro da Guerra, hei por bom decretar q uc, nos termos
do decreto n.? 1G:070, de 25 do Setembro findo, se pague
o subsídio mensal do ü;) a D. Maria da Conceição de
Meneses
Santos Pereira e suas filhas, Maria da Conceicão Santos Pereira
(l II,11ena da Natividade,
untos Po;eira, viúva e órfãs do coron 1 do infantaria
do reserva
Eduardo Agostinho Per -ira.
O ~finistro da G nerra assim o ton ha entendido c faça
executar.
Pa 'os do Govêrno
!la República,
15 de .00zembro de 1928.-A~TÚXIO
(1,;C \R DE l' l'.\(;OSO C\!{)10,',\ -

Júlio Ernesto de Xlor«i« Sarmento.

2.° - Por decretos de 8 do corrente mês:
1I,nislério da Guerra- f.' Diretção Geral- 2,* Repartição
Concedidas
as vantagens
de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 do Maio de 1919,
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modificado pela lei D.O 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
desde as datas que lhes vão designadas,
a0S oficiais om
seguida mencionados:
Por terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial, necessário para o segundo aumento de 10 por cento
sôbre o sôldo :
Infantaria-coronéis:
Ilermonegildo
Valdcmiro
T('ixeira do ..Hagalhi1l's, no quadro da armn, desde 1 do Novembro do 1U27, António da Graça Ferrciru,
na guarda
fiscal ; majores:
Luís do Albuq uerq no Pimeutol e Vasconcelos,
no regimento do iufuutaria n. ° 14, Lili>! Sampaio, no batalhão do ciclistas n. o 1, Frederico Ileurique
do Almeida o Silva, no quadro da arma; capitãos : Eurico <ln Silva Baltasar Brites, no regimento do infantaria n.? 18, desde 1 de Novembro do corrente ano, ~1n.nucl José G uimarães, no regimente do infantaria 11 o 15,
desdo 15 de Novembro
do COIT('nlo ano. Administra~ão militar-c- tcneutes-coronóls
: JI11io Eng\~nio fkg;ul'auo
Ar-hemunu, comaudante
da 3.:1 companhia do administração militar, 'I'omás Júlio do Campos Azevedo, no quartel
general
do Governo Militar do Lisboa, desde 1 de Novoiubro do torrente uno.
Por terem completado o tempo do serviço efectivo como oficial, necessário pará o prtméiro aumento da ia por cento
sôbre o sôldo :

Infantaria-c- capitães:
António Correia Duarto c ...\1berto 001'1' .ia Duarte, 110 1nstituto li -ofissional 00'1 Pupilos do Exército,
Joaquim do Góis Noeu 'ira, na g'tllWla
nacional ropublicanu,
.J MÓ do. Santos
na g'uur<la fiscal, dpf'dr. 1 do Novembro

teneutes : .A ntóuio Dias 1<'01'r,ira,
HJ2:J, ficando nula e do no ihuni

Forreir.,

.1únior,

<lo corrente ano;
<!t 1'{],) G (lo l\f:lio do
efeito a purt
do de-

creto do 19 do Setembro do lUl'~mO ano que lho concedou as mesmaS nll1tag('DR, .Josó'Fl'sncisco ~,r:lrquilhns,
no l'l'gimf'l1to do iJlfantaria!l. o 17, ut's(10 31 do Dozombro d(' HJ:.?7. Cavalaria-eupiWl'l':
:\lanulIl Carpint('il'o,
faria Fn·il'o o
no J'('gilllcnto do ca\'nlal'ia n.o 1, Oartol'
Álvaro Palmeira
da Costa, no n'gimel\to
(lo cavalaria.
n. o 9; tonentes: IA\'io Garlos Oruz (1 l\f:tUllOl da A);HUnc,:llo Fi:!u('iroclo,
110 l'l'giIlll'n to do c:walaria
II." 9, <1(', UO
1 de. N ovomhro
<.lo corronto
nT\O,.J ofto " f'():lSO A macIo
do Molo Ramalho
da Cunha e Yascollcclo
, adido, no
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Ministério
das Colónias, desde 30 de Junho do 1027, fiClwuo·nuln
e do nenhum efeito a parto clã dêcreto do 4
de Agosto do corrente ano quo lho concedeu as mesmas
vantagens.
Aorouáutica
capitão Frauciscc lligiuo Craveiro Lopes, da Escola .1ilitar do Aeronáutica,
dcsrlo 1
de Novembro do corrente ano. Secretariado
militar-capitão Leopoldo João das Dores Saraiva, no arquivo geral
do Ministério da Guerra,
desde 1 de Novembro do corrente ano. Quadro auxiliar dos S rviços do engonharia=tenente Joaquim 'I'on ás 'UIH'S Pires, no regimouto de
sapudores de caminhos de f 1"1'0, desde 30 do Junho do

1027.
Por terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial, desde a sua promoçao a tenente, necessário, respectivamente para o terceirn, segundo e primeiro aumento de
iC por cento sôbre o sõldo :
Artilhariacoronéis : João Luís Carrilho o Adriano
da. COI't.L Macedo, respectivamente
sub-dircctoros
da 2.a
e 1.:1. Direcção
G '1'111 do ~lini. tório da Guerra. S('T\ iço
de saúde-major
módico .Iosó Augusto da Silva .c ra ier
Nogueira,
no ho spital militar nu: iliur do Chaves, desde .
1 do Dezembro do corrente ano.
Separado do serviço do e '('rcito, capitão do infantaria,
adido ao quadro,
Eduardo
Freder-ico Valdüs d. Faria,
110 h'I'I10S do artigo
liJ8. Q do regulameuto
de disciplina
rui lital".
Dado provimento
MS recursos
interpostos
perante o
Conselho de Recursos P los t 'n('l1t('s ti \ infuntaria André
Dia.
a Silva, .Toao .losé da Silva Duarte, Amorim II mriques.
Cós r Estov ',' Basso, João Baptista Loinho e
Ne I l" dó Olíveirn LObo c Silva, por terem funduuH'nto

kO"al.

n jl'itlldo. os r cur os int po to pornnt o Consplho
do Recurso
pelos t nentl'S de infantal'i:~ D cio d, ~rata
alisto o .T 056 l\Iaria Caoiro, por t 'r 'm sido intorpo,;tos
fora elo prazo 100"a1.
IUllpecçiio puperio
"? 'onerado
Ro a.

d

da. administração

in pr> tor,

O

gcner,l

do exéroito
Tomás

do Sousa
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Conselho de Recursos
de vogal, o general Tomás
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de Sousa Rosa.

Adidos
Tenente,
o alferes do secretariado
militar, adido, em
serviço no grupo independente
de aviação de bombardeamento, Bernardino
da Silva Carvão, contundo a antiguidado desdo 6 do corrente mês.
Tenente
do regimento
do infantaria.
n.? 12 Roberto
Pereira da Fonseca, por ter sido requisitado para dosempenhar
uma comissão de serviço dopeudonto do Ministério do Interior,
como comandante
da policia do distrito
da Guarda.
Disponibilidade
Capitão do infantaria,
adido, Josó Luís Gonçalves Canelhas, quo, de regresso do Ministório das Colónias, se
apresentou
em 6 do corrente mês.
Inactividade
Major m6dico, supranumerário,
do hospital militar rogional n. o 2, Afonso J osó Maldonado,
por ter sido j ulgado incapaz
do serviço
temporüriamonto
pela junta
hospitalar
de inspecção.
Reserva
Capitão veterinário,
do regimento
de artilharia
ligeira
n. o 5, Mário Gomos Saraiva, por ter sido julgado incnpaz do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção,
Reforma.
General João Evangelista
Pinto do Magalbãos e coronel Viriato Ribeiro de Lemos, ambos na situação de reserva,
por terem atingido o limito de idade, nos termos
do n.? 0.° do § 2.° do artigo 60.° do decreto n.? 12:017,
do 2 de Agosto de 192G; capitão José F('r1' ira Ribas
tenente Eduardo
da Pena, ambos do infantaria,
adidos
em serviço no Ministério
das Colónias, por torem sido
julgados incapazes de todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção.
Ilinisléri.4a Guerra- t.a Direrça.Geral- P Rrparliçál
Nula e de nenhum efeito ~ parto do decreto de 2f do
Agosto último, inserto na Ordem do Exército n. o 12, 2.11
série, que passou à. situação
de reformo,
com 50 por

ORDEM DO EX~RCITO

2." Sério

N.· 10

681

- conto do respectivo
vencimento,
o tenente do serviço
de administração
militar António Cesário.
;\ ula e do nenhum efeito a parte do decreto de 3 de
Julho de 1920, publicado na Ordem do Exército n.? 10,
2." série, de 10 de Julho do mC'SIllO ano, que concedeu
a Cruz de Guerra do -:1:.~ classe ao primeiro cabo n. os 108(
49-:1:, da L" compnnhia
do batalhão
n.? 11 da guarda nacional republicana,
Joaq uim Rvbõlo, actualmente segundo
cabo n." 20/3:()(jf) da G.a companhia
do batalhão n." 4 da
mesma I!uarda, por se reconhecer já ter sido condeconulo. pelos mesmos serviços, com a Cruz do Guerra de
2.a classe, em ordem do serviço n.? 1f)4, de 10 de Junho
de 1919, cio Corpo Expedicionário
Português.

linistéria da Guerra- 2. a Direcção Gml-~.

a Repartição

X egudo provimento
ao recurso
interposto
perante o
Cousolho de Recursos
velo outão major de infuntaria,
na situncão (h\ r '~l'l'va, Augusto Carlos Cabral da Silva
Rosa, por falta do fundamento
Icg-il .
.uini~lério da Guma-

a.a Direrçáo Gml-

8.:1Rrparti~ão

M vantugcns
do fItlP truta o § único do
G.o do decreto n.? ;)::)70, di' 10 do Maio di' 1U19,
modificado JHIla ]('i 11.° 1:0:30, do :?8 do A~o;;to <ln 19~0,
(ksdo 1 (lo corrente mõs, ao coro nol tirocinarlo do corpo
do estado maior, primeiro -sub-chofo tio estudo maior do
oxórcito, Aníbal .\.ugU::lto Ramos do Mirnnda, por ter
completado o tempo de' serviço efectivo, desde a sua promoçao a tenente, necessário
para o terceiro aumento do
10 por cento sôln-o o soldo.

Concedidas

artigo

~','g:vlo provim nto ao recurso
iutcrposto
porauto o
Consnlho de' R"curso!! pelo falecido tenente -coronol do
corpo 110 estado maior Joaquim Eduardo Martins da
Costa '0:1re8, por não ter fundamento l('gal.
.
Rejeitado o 1'0CU1'50 interposto
perante o Cons011J0 de
R0ellr '0:1 pelo corollPl 110 eorp tIo stndo maior João de
Alrn0idu, por SOl' malliti'stam 'nte ilo~al.

Rrjeitados
do Recursos

os rocul'SO interpo tOl-!p rnnt o Con <,lho
p lo c0rolléis do corpo do stado maior

682

ORDEM DO EXERCITO

N .• 19

2." Sér ie

, João de Almeida, Gaspar do Couto Ribeiro Vilas, Genipro da Cunha de Eça Costa Freitas e Almeida, e Alberto
Guerreiro Peixoto o Cunha, por falta do fundamento legal.

3. o - Por decretos de 15 do corrente mês:
Ministério da Guerra - RepartIção do Gabioele

Condecorados com as medalhas do ouro da classe de
bons serviços, nos termos do § LOdo artigo 8.0 com referência à última parte do artigo 10 o do decreto n. 03:392,
, do 28 do Setembro do 1917, os seguintes oficiais e praça
da aoronáuticn militar:
Capitães Colostino Pais do Ramos e António do Oliveira Viegas o tenente J oão Maria Esteves,
Primeiro sargento graduado mecânico Manuel António.
Ministério da Guerra - I. a Di recçãe Gemi - i. a Rrl,arlição

Concedidas as vantagens de quo trata o artigo 27.0 do
decreto n.? 4:75G, de ~8 do A~osto do 1918, a contar
do 17 do Outubro ltinio, à enfermeira militar, cm sorviço no Hospital Militar do Porto, Lúcia da Soledade
Corroia Casais, por ter completado, «m 1G do mesmo
mês, dez anos do serviço efectivo como enfermeira militar.
ú

liniStério da Guerra- f.!L Dir("t~ão 6eral-

2_n

Reparti~ão

Concedidas as vantagens do que truta o § único do
artigo G.o do decreto n.? 5::)70, do 10 do Maio 0<' 1919,
moeiificado pela loi n, o 1 :039, de 28 do Agosto do 19~0,
desde as datas qlW lhos vão indicadus, aos oficiais de
infantaria em seguida mencionados:
Por terem. completado o tempo de serviço efectivo como oficial, necessario para o segundo aumento de 10 por cento
sobre o sõtdo :

Infantaria - coronel Henrique 1 lhorto de Oliveira, comandanto do batalhão de caçadores n, o 2, mujo!' Jaime
Raúl Sepúlvoda
Rodrigues, no rC\gimonto do infuntaria
D.O 8. Cavularia-c-uiajor
Augusto César Barbosa, no 1'0gimonto de cavalaria "n." 3. Admínistrução
militar-tencnto-coronel Luís Pereira Loureiro, na Escola Militar,
desde 1 do Novembro do corrente ano.

2,· Sório
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Por terem completado o tempo do serviço efectivo desde a
sua promoçao a tenente, necessário para o segundo aumento
de !O por cento sobre o sóldo :
Artilharia-coronéis:
Óscar Cibrão Garção, no regi.
monto do artilharia
do costa n." 1, Carlos Augusto de
Passos Pereira do Custro, no regimento do artilharia
do
costa n. o 2, Francisco Xavier do Amaral,
delegado da
direcção da arma de artilharia na rt~giito sul. Serviço de
saúdo-major
vetorinário •be:'lrio E\;angolii:'ta de Sousa,
no hospital militar veterinário principal,
desde 1 do Dozombro do corrente ano.
Por terem completado o tempo do serviço efectivo como ofícial, necessúrio para o primeiro aumento de iO por cento
sóbre o sõldo :
Pinheiro Coelho, no distrito
n ," lO, <11'8<10 1 do Abril do
corrente ano; capitãos : António Xavier de Moura, no regim -nto de infantaria n. o 1, J oito Pereira Gonçulvos, no
reahnento
do infuntur-ia n." 2, Alo. no ~Ianucl, no ; talhao do caçadores 1J.O D, Jorge Henrique ~TlIIlOS ela Silva,
na Escola 11ilitar,
"iccnto Leonardo
José da Silva, no
quadro da arma, desdo 1 do No 'pmbro do corre ito ano;
IllfMbria-lll,jor

Artur

de recrutamento

o reserva

tonentes : Il ilário Doinin ru s o .11)s6 ..Antunes, !lO regimonto do infantaria n. o 2, desde :n cl(' Dezembro do 1!);d7,
Diamantino
António Brandão
da Uunha Leite, no regiTU('utO d(l infnutnrin
n." 8, .Ionquim António Simões, no
r<,gimollto do infantaria
D.O 21, .Icão Bastlio
01':1.\'0 da.
Cost, Rosa, na 3.c• Rl'p rti(,~10 (h 1.:1 Direceão
Gorul
do ,[inistól'io da GUl'J"l':L, desde 1 (1, Dozem bro elo corrento uno. Ca\'ulariatC'filllt' : ;\[1 ri:mo da Silva U<,zio,
no rogimento do cavalaria u.o ..f., <1(18(1 31 do Dpzolllbro
do 1D27, Fl"allci~co .T:u·tlilll Grall~ür,
no rC'gimcnto do
cuvularin D. o 6, d s<1e 24: do Agosto <10 corrente ano.
Por terem completado o tem o de servi o efectivo, desde a
sua promo ao a te IInto, nccs &4lri para o primeiro aumento
de iO por cento s bre o sôldo :
Artilhnrill.- - majores; . fanuellTollwl'he
Corroia de Freita , DO r ....iro nto d artilharia
do co ta !l.O 2, Fr,tlH~isco
Airl" d .\hrou. no qundro da arm . EJlgt~lJh:llia
major .\UgURtO Cm'dl'ir
O'ui
ti lpa; , na E::icol:t :\filitllr,
dcsdo 1 d Dezombro do corr 'llto auo.. rvic;o do saúdo-
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de Oliveira
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o Castro,

no

.regimento de infautaria
n. ° 18, desdo 1 de Dezembro
do 1927, capitão médico J osé Manuel Vieira de Castro
Silva, no hospital militar regional n.? 1, capitão farmacêutico Tomás Alves do Sá, na delegação da farmácia
central
do exército junto do hospital militar regional
n." 1, desde 17 do Setembro de 1927.

Abatido ao efectivo 00 exército o tenente do cavnlaria,
ajudante
de campo do general Tom.is de Sousa Rosa,
António Marques de Sousa Rosa, por ter completado,
em 7 do corrente mês, o tempo de ausência necossúrio
para constituir
deserção.
Ingressa
no quadro da arma do aorouáutica,
nos termos do artigo ,+.0 do decreto n." 12:1G2, do 21 do Agosto
do 192G, ficando adido ao quadro da sua arma, nos termos do § 2.° do mesmo artigo, por, em 14 do Julho '1timo, ter terminado o rospccti \'0 cu rso, na escola militar
de aeronáutica,
o tenente de infantaria, adido ao quadro,
piloto aviador,
em serviço no ~rupo indopendr-nto
de
aviaeão do protecção o combato, Luis G uorreiro Padilha
de Castro.
Negado provimento
aos r(,0111"80Sinterpostos
poruute
o Conselho de Recu rsos pelos tcncntos-corouéis
módicos
Alberto
OOS Santos Moutoiro o Afonso Henriques
Bot v,
lho do Sá Teixuira o lU1 aituueão do reserva João l Ienrique do )[\'10. e pelos t0I10nt('8 do sorviço da ndmini: tração militar Sebastião Martins Peres Gomos, Rui AIWI1!'ito
da Silva Mondea, Jacinto
José do Sousa Churrua, por
não terem fundamento legal.

Rejeitados os reCll1'S08 interpostos perante o Conselho
do Recursos pr-lo ca p itão (1('1infantaria Alfredo AIl~llsto
Xavier
Por05t1'010 da Concoicão o pelos tenentes do artilharia .Ioão António,
alrlnnhu Olivoiru o Sousa n do
serviço do .ulministrncão
militar Octávio do Sousa I' Ol'roira,

por serem

manifostamonto

j)Pg:tis.

Re.ioit:,do o l'('('IU'SO interposto ]l0.rantn o OllS lho 11e
Recursos p lo nApir'anto n ofi('ial do hntalllrto do ca<;:l<lo1'('8 n. o 8 Frall('iseo
1'irl'S Júnior, por tOl' !liuo intorpo to
fora do pl'azo l('gal.

2.' Série
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Regimento de infantaria n.· 18
'I'onento, O alferes .1l>ílio Goncalvos dos Santos, contando a antiguidade, para todos os efeitos, desde 5 do
Junho do corrente ano, nos termos do artigo 432.0 do
decreto ele 25 de Maio 0.0 1011.
Grupo do aví ação de informação n.· 1

Capitão de aeronáutica
em inactividade,
por ter
imposta.

Josó Pereira Gomes Júnior,
terminado
a pena que lho foi
Adidos

Tenente-coronel
de engenharia,
director
das oficinas
gerais do material do engenharia,
Licínio Cantavino do
Lima, capitão de engenharia. do comando do cngouharia
do Govõrno Militnr do Li sboa, Alfredo do Almeida Carvalho, o os tenente,
do sorvico do udministrução
militar
da 5." Repartição
da 2." Direcção Geral elo Ministério
da Guerra,
João Carros da Silva Valente o do batalhão
de cnçadorcs n.? (; João Jonquirn Pires, por torem sido
requisitados
para. dcsompcnhar
cornissõcs do serviço depcndoutos,
os doi H primeiros do ~liui8t('rio da Marinha.
o terceiro do 1I1inistério do Interior,
na guarda nacional
republicana,
e o último por 111" ter sido concedida licenca ilimitada.
Dí.sponíbtlí dade

Oapitão, adido, Augusto Casimiro dos Santos o o tenonto, om iuactiv idnrlo. Adriano Augusto Gcrnldc-s, ambos
do infantaria,
o primr-iro (l'll', (1(' r<'grosso do 1\linist61'io
da' Colóuias, s(, nprescnton
om 1:.? do corrente mês, o o
segundo por ter sido julgado pronto pum todo o serviço
pela junta hospitalar
do inspecção.
Rcaorva
Major do cavnluriu,
no quadro du arma, José Lúcio
da
ilva Júnior, por tr-r atingido·o limito do idade, 110S
termo'
<lo 11.° 2.0 tio ~: 2.° do artigo üO.o do decreto
11.° 12:017,
do 2 de Agosto do 10:!G.
Reforma
Coronel,
na sitn:1çao do ros rva, Hermano
do 1\fl'd0i1'0,
por t r atingido () Iimito de idad!', nos tormos do
D." :3.0 do § :.?o cio :lrtigo 00.1) do upcreto
D.O l~:ü17,
do
2 do Agosto uo 19:?0.
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Baixa de serviço militar

Tonento médico miliciano, do oxtinto 3.° grupo de
companhias do saúde, Francisco Duarte Ferr ira do
Carmo, por ter sido j ulgado incapaz de todo o serviço
pela junta hospitalar de inspecção.

llinislério da Guerra - La Direcção Geral- 3.:toDI'parlição
Rejeitado

o recurso interposto porante o Consollio de
pelo primeiro sargento da 3.11 companhia de
saúde Hipólito Manuel da Conc 'i<;ão, por SOl' manifestamonte ilegal.

ROCurHOS

Rejeitado o recurso apresentado perante o Conselho
do Recursos pelo sargento aj udanto do grupo <lo artilharia posada n." 1 José Duarte Ferreira de Brito, por
ter sido interposto fora do prazo legal.
Rejeitado o recurso apresentado perante o Conselho
de Recursos pelo primoiro
sargento <lo roglrn mto do infantariu

n.?

interposto

11 .Iosó :\Iartins Funguoiro,
cm tempo e

:;01'

manifcstumento

por não ter sido

il('gal.

lIiDisl~rio da G erra - L a Direcção Geral- ta Rtparl;~o
Rejeitado o recurso interposto 11 .rantc o Conselho do
Recursos pelo capitão milicinuo do cavulariu, p.lato
aviador, Frederico da Fonseca Rosado o Almeida Pinboíro, por nno' ser da sua compotõncia o assunto a que
êlo so refero.
Condecorudo com a. modalhn do bronze, comemorativa
da rovolução do 31 do Jaueiro do 1891, o alforu: ri formado Joaquim Duarte (1(~ Almeid«, pOl' so nchnr no
abrigo do decreto n.? 7:260, de ::37do Juneíro d. 1\..121.
Tribunal Militar Territorial do Viseu

Reconduzido no lugar d auditor, por mais três anos,
desde 14 do corrento mês, o bacharel JO::l6 ~1.ria da
Costa.

2.· Série
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lIiuislério da Guerra - Reparti~ão do GabiDcle

Negado provimento aos recursos interpostos por ante
o Conselho de Recursos pelos tonoutes-coronéis do corpo
do estado maior, com a patente de coronel, António de.
Sousa Guedes Cardoso Machado, Joaquim aos Santos
Correia e Joaquim :Maria de Oliveira Simões, nos termos
do artigo 34.0 do resulamcnto do referido Conselho, de
12 de Agosto de 1927, por não terom fundamento legal.
Negado provimento ao recurso intêrposto perante o
Conselho de Recursos pelo tencntc-coronol do corpo do
osta do maior :Uário .A ugusto Gouveia Xavier de Brito,
nos termos do artigo 34,0 do rC'~ulamento do referido
Conselho, de 12 de Agosto de 1927, por falta de fundamento legal.
Negado provimento ao recurso interposto perante o
Conselho de Rccur sos pelo tenente do cavulnriu António
:\fnrql1 '8 de SOlHW Rosa. nos termos do artigo 34.0 do
rogulamcnto do referido Conselho, d 12 de Agosto do
19:?7, por falta do fundamento legal.

Nozado provimento ao recurso interposto perunto o
Conselho de R cursos pelo teuoute reformado ~fanuel
Rosa Treichlor Kuopfli, por não ter fuudameuto legal.
Instituto

Profissiona.l dos Pupilos do Exéroito

professor ordinário efectivo da 10.3 cadeira
o major de engenharia ./ honro António Bóto U:lchado,
nos termos do § LOdo artigo 151.0 do regulamento do
referido Instituto.
Nomeado

lini lério da Guerra - f.& Direcção Geral- t'- ftel'. li(o
Couccdidas as vautagons do qu trato o § único do
artigo 6.0 do d creto n. o õ:570, d 10 do Iaio UO 1919,
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modificado pola lei n, o 1:039, de 28 do Agosto de 1920,
desde as datas que lhos 1'110 desiguadns, aos oficiais abaixo
mencionados:
Por terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial,
necessário para o segundo aumento de tO por cento sôbr e
o sôldo :
Infuntaría
- coronel
João
(lo Almeida
Leitão,
no
da arma; mujorcs : Pedro do Azevedo Cruz, no
distrito do recrutamento
c reserva n.? 20, José Casimiro
Vidra
de Abreu,
na dispouibilidado
; capitão Ernesto
Cardoso Cabral do Quadros,
adido, 110 Ministório das.
Colónias, desde 1 do Novembro
do 1028.

quadro

Por terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial,
necessário para o primeiro aumento de tO por cento sôbre
o sôldo:

Infantaria
cap itãos : Silvestre José Bnrrr-irn, no regimonto do infantaria n.? 8, António 1~lluardo Goncalves
Hr-nr iquos, no l'C'ginwnto do infuntnrin n.? lH, José do
Nascimouto Franco (\ 7\bnuol Bouvonturu (11) lj iglleiro(10,
no hatalhão
do motrnlhurlo rns n." 2, António :\Iaria (lo
:M:ngallü'lo~, adido, 110 Ministório das Üolóuias, (ll'sdo 1
do Novembro <10 corrunto ano; tenentes:
Egídio 'I'oixcirn
do Almeida, no I'l'gilll(,lIto (](\ infantaria n.? 10, 1\U110 <10
Andrado Rihoir o, na g'1I[lnla nncionnl ropnhlicnnn, dt'<;(10
31 do Di-z rubro do 1\)~7, )[anllol .J o. ó da Cunha Chaves,

110

batalhão

do caçadorea

n.?

5, dosdo 1 do Dezcm-

bro (lo corronto ano. Artilharia ~- capitãos : Bernardo
Gnbriol Cardoso Júnior, no regimonto do nrtilhnria ligeira n, o 5, ~\ n tónio A 1varonga, no grupo independente
do arlilharia do montanha n.o 1~. O~Clll' Neto tln 1"1't\itas,
no InRtitllto Pl'ofi~:;i(lnal dos Pupilos do E."órcito, (ksdo
1 de NoyC'mbro (}o eOl'l'C'llt0 ano. Cavalaria - capil:'lPs:
Augusto Soares Bandeira,
acli(lo :lO qlladro, Franrisco
GOJllC's Barroso e 7\f.\l'io AtlgllstO d(\ JlpllC'sos Machado,
na gnarda nacional republicaJla,
doselo 1 do N oWlUhro
do corrento ano.
Por terem completado o tempo de serviço eÇectivo, dosde a sua
promoção a tenento, necess:irio para o primeiro aumento de
:1.0 por cento sôbre o' sôldo :

Artilhariu. - tonont(\ coronol O <llHl(lncio J0<;6 tia TrindadC'. no grupo mi:to in(1('1H'!H1cnte do artilharia montada. n.O 14; ma.jor s: EHsio Múrio dos Santo!:! LObo,

2." Série

ORDEM DO EX~RCITO

N.o io

689

no Govôrno Militar de Lisboa, António Baptista do Carvalho, na Escola Militar, desdo 1 de Dezembro do corrente ano; tenente Luís Manuel da Costa, no Instituto
Geográfico
o Cadastral,
desde 25 do Julho do corrente
ano. Engenharia
- Emírcío Leão Maria Magno Teixeira
Pinto o Jorge César Oom, no regimento do telegrafistas,
desdo 1 de Dezembro do corrente ano. Serviço de saúde
militar - major médico Artur Pacheco, no Hospital Militar Principal,
desde 1 de Dezembro do 1927.
Eliminados
dos quadros
do exército os aspirantes
a
oficial da Escola Militar, Luís Carlos do Azevedo Morais
o Dario dos Santos Cartaxo, nos termos do artigo 1.0 do
decreto n. ° 15:150, do 9 do Março do corrente ano, por
1>0 acharem
incursos na alínea b) do mencionado
artigo.
Rejeitado o recurso interposto perante o Conselho do
Recursos pulo aspirnnte a oficial do quadro auxiliar dos
sorvicos
(lo artilharia
João Germano de Matos Júnior,
por ter sido apresentado fora. do tempo e SOl' manifestamento ilogul.
Adidos

Major de infantaria,
no quadro <la arma, presidente do
júri do exames para chefe e sub-chefe do música, Joaquim Feliciano
do Azevedo,
capitão do batalhão do cacadores n." G Eduardo de Almeida Esteves o os tenentes
do regimento
do infantaria. 11.° 1:3 Abílio dus Santos
G uorru o Jnime dos untos, o primeiro por ter sido 1'0quisitndo para dos 'InJlcnha1' uma ccmissão
do sorviço
civil dcpend('utc do Ministério d:u:i Colónias, nos tormos
do artigo 2.° .lo decreto n." 1:3:300, de 2:3 do Marco do
Hl:?7, o segunde pGr lho ter sido eoucodida
licença ilimitada
os restantes
por terem sido requisitados
para.
dC'8 mpenhar
comissões
do serviço dependentes
do Mini .tório das Colónias, nos tern-os do artigo 5.° do decreto
n.? 13:309, do ~;3 de Março do 1027.
Disponibilidade

coron 1 de cavalnrin, no quadro do comissões,
Eduardo Augu to de Oliveira Pes 'ou, o 08 mejoros,
de
infantaria,
no quadro d comis: i)PB, dos extintos sorviços ~ráficos do exército, António
oclho Corr ia da Cruz,
e médico, adido, Cândido Emílio de 'ousa, O primeiro
por ter ido -xonerado
do cargo qu desomp mhavu no
Colégio Militar o O último por s t r apr sentado d li·
conça ilimitada.
TC'llCDt
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Inactividade

Tenente do serviço de administracão militar do hospital
rogional n." 2 Alberto de Campos Vieira Novos, por ter
sido julgado incapaz elo serviço tomporàriamento pela
junta hospitalar elo inspecção.
Roserva

Mnjor farmacêutico miliciano Càndido Alberto de ~rorais, por ter atingido o limite do idade. nos termos do
§ 3.0 do artigo 61.0 do decreto n. o 1~:017, de 2 do
Agosto do 10~G.
__
o
Mini.tério da Guerra -

La

Direcção Gml-

.{.a

Repartição

Tribunal militar territorial do P6rto

Exonerado de auditor, por ter sido nomeado para outra. comissão do serviço,
bacharel António de ,':\ Barroto Pereira do Couto Brandão.
Auditor, o bacharel Luís Clemonto Pais de Sequeira,

°

Ilini.tério da Guerra- 3.a Direcção Geral- ;i.a Repartição
Providos provísõriamcnto
nos cargos de professores
das 26/· e 24.a cadeiras da Escola Militar o major do
engenharia J OSÓ Fernundes do Barros J únior o O capitão
da mesma arma IIcrculuno Amorim Ferreira,
8." HupnrLiçiio

N ogndo provimento

ao H'ClInJO interposto porunto o
Conselho do RCCllJ'~OS pelo tenente-coronel elo corpo do
estado maior ~Lírio AlIgusto Gouveia Xavier do Brito,
por não ter fundamento 1 galo

5.°_

Por decretos do 29 do c.orronte mas:

Abatidos nos rosp ctívos quadro dos oficiais do xército motropolituno, 1I0S torrncs 00 n rtigo 3.0 do doer to
n.? 16::?00, d 10 do corrente mês, os seguintes oficiais

2,' Série
do

extinto
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quadro

privativo
das fõrças coloniais,
os
do mesmo decreto, deverão ser mandados apresentar
imediatamente
no Ministério das Colónias pelas autoridades
militares onde estiverem
apresentados:

quais, nos termos

Infantaria

Tenente-coronel,
do distrito do recrutamento
e reserva
n, o 9, Nicolau Lopes Perdigão,
Capitàcs : adidos ao quadro" Paulino Teixeira Bacelar,
Alexandre
José Ribeirinho,
~U"'lIrO César do l\1pireles,
J osé dos Santos, c do Arquivo Histórico Militar, António da Conceição Martins ; do regimento de infantaria
n, o 1:!, João i\Iarq ucs ; do regimento de infantaria n. o 16,
Lligino
ngusto Nunes Godinho; do regimento do infantaria n. o ~O, Gervásio
Albano Baptista
de Sousa ; do
distri'u
do recrutamento
o reserva
n.? 20, Alberto do
Abreu; adidos, do licença ilimitada, Diogo Filipe Sundão e
Amaucll Carlos Iiodrigues, o cm scrvico no ~línist('rio das
Colóuins, Rodrigo José Gcnçalvcs, Jorge Gervis Godinho de Mira, Anselmo António 1'icolau do Lima, .J osé
Ferreira Ribas, Gcnnr no Dinis, Pedro 'I'eixeira de Carvalho, João Marir, Xavi r do Scquoira o Pereira, Aloxandro Balduino do Pinho HaVHI'<l, Domingos Luís do
Sousa Pereira, ){aouC'l dos Santos Costa, Il onriquo Alexaudro
Francisco
Xavier
de Sousa ~{eoflses, Augusto

.Afuu o, Alfredo

,,\u""usto

Ferreira,

António

Cardoso,

J086 Sebastião
César Ho<lrigIH'!l, António .Ioaquim Sim .'1. Vergílio Pereira • faia, Hodrigo Albano do Mutos,
Artu
de Jesus, .Iosó Pedro Balbiuo Dias, Alb<'1'to do
Alclilltaru. da Fonseca ~rontciro o António Correia Alemão ; e nn situar-ão de roscrva Antúnio .. llgclo Baptista
o l'rauc:isco Costa.
'fl'JI('lltC!<:
a.dido~ no quadro, Frnnc;isco Xtn-icr Sahillo
l\Inrtius,
TubaI Filipe da 1.'rindado (\ Silva,'
Ol';.!;íliodo
Olin'ira,
António .lo'~ <1
ndr~:do I·'igut:ircdo, ~I::tlluol.
António ..L/lrtill , Patricil) de Sousa . .Jaimo Louron~o da.
Costa, Alfou Amândio Fl'rnandC's Fortes. JOl1C]uim l\fartins lfirruol, José JOt [luim li\\rn' nde , Jo 6 lJalli 1 Clom \lltc, Arlindo UoqU(l, Manu 1 Marit. Ollti(,1'ro.', .José·
l~ug' Dio F( rdinando
d S.' FI' Hci. co ....a.,i('r Lobato
Lol'C Pereira, António ltumos da Cunha; ela. 3. II. RI'partiç' I} da La Dir cção
eral do Ministério da OUCl'l'Il,
..:\Ib rto Co:ta;
da -i.1! ~ parti<:. o da m ma Diroc~uo,
El11'll'!lo .; ugllsto :r ngrickrn .T úr.io1'; do Goy(;rno )Iilitar de Li h03, lí'l'an ' co LiDO d;'l Silva; do r('gimonto
r
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de ínfantaric
n.? 1 Manuel dos Ramos e Amadeu Maria
IIenriques;
do regimento de infantaria n." 3 Delfim Dias
e António Manuel GII<'IT('iro; do regimento de infantaria
n, o I) Eduardo Leitão Porcira ; do regi monto do infantaria
n, o 6 António Albano; do regimento
de infantaria. n. o 10
António Querubim dos Reis Chaves ; do regimento
de infantaria n. o 12 David dos Santos e Mauuel dos Santos; do
regimento do infantaria n. 013 Mário Perestrelo da Frnnça;
do regimento de infantaria n. o 16 Francisco Maria Branco
e Manuel Mendes Vontura ; do regimento de infantaria
n. o 19 Felismino Greg-ório;
do regimento de infantaria
n." 20 António Pereira Galaute ; do batalhão do caçadores n. o 3 João da Cunha o Marcoliuo Cordeiro Snlzu airo ;
(lo batalhão
do caçadores
n. o 4 Romualdo
Anastácio
Lopes;
do batalhão
do caçadores n.? 6 Alcxaudro
Gomes, José Valente Homão, IIormíuio da Silva, António
Manuel Ribeiro e Josó .Ioaquim de Oliveira Pegado;
do
batalhão
do caçadores n. () 7 Querubim Robalo do Matos
e Diogo Mendes
da. l\Iaia; do batalhão
de caçadores
n." 9 Alberto
Oarvulho do Melo o Adolfo Júlio Coolho
Braga
e do batalhão
do ciclistas n." 1 João de Sousa
Alvos;
adidos,
(lo licença ilimitada Raúl Antunes ; no
Miuistórío
do Interior,
em serviço nu guarda. uacioual
republicana
José Robcrto ; no :\[inistório das Colónias
~gídio 'I'aveira do Lemos, .10S(1 Simões :Martinho, ~fn.,
nuel da Silva, Abel do Sousa, Antóuio da Asconsão Marquos, 13 rnardo Sequeira
Varejão,
Paulo da Silva Ooelho. Augusto Rufino, Artur de Andrade,
António Alves
Teixeira,
Henrique
do Sú AI vos Viaun, 1fanu('1 dos
Santos, V orgllio Fernandes
F'idulgo, António Augusto
da Conceição Santa Hit-t Ü<, Oli veira Pegado, Francisco
de Sonsa Braga, Manuel Gonçalves,
Duniol Rodrigues,
Joaquim António Maria Baptista da Silva, Joaquim
Sal' de Oliveira Pegado o Mirnuda, Jusó Daniel Condorcot, Camilo Franeiseo
J)UIl1HO Oatlll0,
Pedro António
Coolho .Júnior, Jo~6 António Fortnll<tto di Miranda, Or gório Francisco,
José', Augusto Fel'llandps,
gdu:1r(lo Augusto Afonso, João .AI\'tLl'o LOlU'('nço, li'ranci::;co ~-[[\'ier
·Porfírio da Silv/t, Joaquim SiIV('~tl'o, Rrncsto
obusti!
CapOlo, I,'rancisco da Roelta, Cl'ist6\'ão ~ugénio da '11\':1.o
Almeida,
Armnnoo
J;'<'rlwndos, Atau;.ifoiio Jo. <'l dos Santos, António
da Fonseca, .Uullu(\l ~1al'qllOR Duarto, Ar'
naldo dI' PnssoH, :Manlll'l Bllliliano Barreira,
Joaqllim
l">odro Vilar, Eduardo
Augusto
l\-rl'ira,
Frnncisco
" avier Filomeno Carneiro
de SOll,a o Uoo sos, Pedro AnÜé-

o
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tónio Francisco
da Piedado Lopes, António Manuel Pereira, Mário Francisco
Mourão Garcês Palha, Francisco
Carlos Duarte, Manuel Francisco
António Ambrósio dos
Milagres
Xavier e Meneses, Júlio José Marques de Miranda,
Raimundo
Angolo Teixeira, Francisco
Xavier
Miranda
e Sousa, Aníbal Pereira
da Cruz, Lino Cordeiro de Figueiredo,
Aníbal 'I'ravussos Costa, Josó de
Campos,
Hermógenes
da Conceição Faustino, Augusto
Dias, António Augusto Vieira, João Baptista da Fonseca
Maia, Evaristo Luciano,
Luciano Augusto
de Oliveira
Robõlo, Ernesto da POM, Elísio Guilherme do Azevedo,
João Emílio, Manuel Carrega,
José Augusto
Afonso,
Joaquim
Duarte, Augusto Mateus Fernandes, Joaquim
Dinis do Paiva, Joaquim
José dl' Moura, Vítor Fortunato Pias, Manuel Antóuio Ferreira,
Eduardo das Novos
1\iollrão, Alberto Pereira, Vitorino A ugusto de M ngalhães,
Manuel
Simões Júnior,
Artur
Faria
do Vasconcelos,
João Monteiro Flor, José Augusto Martins,
José Joaquim de Souto Fernandes, Manuel José da Costa, José
Bernardo
dos Santos, Francisco
Olaivo Conde, António
Fernandes
Pinhoiro.
:\[ilton da Fonseca,
José do Pina
Júnior,
Albino do Passos,
António Liuo Ferreira, Enp:r{lcio da Conceição Chora, ::\Ianuel dos Suutos Correia,
Domingos • faria. das Don' , José l.fari a de Sousa Valadares,
Paulino Luís do Carmo. Álvaro Augusto Nunes
de Almeida Rosa, Francisco
'I'eixeira, Munuol do Rosário Curado, l\fanuel Baptista da Fonsecu, António Forro,
João
Luis Dias, Jos(' Alves Ribeiro, .Ioão Aires da
Silva, Albertino
da Silva Duarte de Aluieidu,
Josó Augusto ti Oliveirn, Nicolau José (los Heis Júnior, Júlio
Gomo» de Sou ':L, .António Carlos Iiodrigucs, Domingos
Gouçalvcs,
Adolino Soares da Costa, Joaquim Correia
Chaves, Casimiro Marques, Jusó B..rnardo Vnz, Joaquim
Domingues,
José <1(' .lagalháes
Varandas,
Frnuci-co
da
~'ih'a Oliveira, Augusto F( reandes Puuâo, Amaro Eleutl'rio .\1\'('8 Duarte, José rodrigll(,~,
Libério ::\T:mut·l do
SOUS:l., _Tapolcito POl't'ira
f;oar0s !' Frall('i~('o Duarte;
'('parado do sl'rviço do o.·órcito Ladislau Augusto ~rpl('s,
e na :::itull(:: () d(l n':rl'\'a DOlllillgos .João 'l'Oll1ÚS, Jos6
1'1'al1 : co ~\lha!ldra, Jo (, Pinto do SllUS;•. Túnior, .0 Armallllo .10. '. HOtlrigul's HorO'llg.
Alfl'rl" : adido no qundro .1'ICqu0~ S0l'1':1.FOllspca; do
l'('rim llto
do infantaria
n." :3 Atlpljno
':n'doso cll~ Almoida. (' do hatalhão
,li) t'açn(lon" n." n Jo"<': Antt'mio
Fel'nanlle~;
adidos ao ~fini tório das Colónias, .Avelino

"
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Gonçalves
do Magalhães,
Luís Casimiro
Leite Velho
Domingues,
Tomás Ilouorot Pimontel, Armindo Monteiro
Amador,
João Eloutério
da Paixão, Ernesto de Passos
Ramos, José Leito, Luís António Pires, José Angusto
Gomos, Vito r Manuel da Costa, José António Ambrósio
da Costa,
João Marquos
Anjos
o José dos Santos
Seabra.
Cavalaria
Capitães, adidos ao Ministério das Colónias, JORó Francisco Filipe e Francisco dos Santos Trigoso, o, na situação
de re serv 11, Manuel Alves Ferreira.
Tenentes:
do regimento
do cavalaria
n.? 1 José Joaquim de Figueiredo;
do regimento
de cavularla u. ° 3
J oão J OSÓ I3ettencourt
Teles de Meneses;
do regimento
de cavalaria 11.° 4 José Henriques,
e Francisco
.António
Pinheiro, e do regimento
de cavalarja n.? (3 João de Almeida e Silva j adidos,
com licença
ilimitadn,
José
Guedes da Sílva ; no Ministério das Colónias, Otílio José
da Fonseca, João Afonso, Óscar Veiga dos Santos Doutol,
Jos6 Diogo, Abílio Pais do" Santos, Manuel Maria Forreira Sopas, António Luís ~1arques o alferes Artur Mnurício de Morais Machado.
Quadro auxiliar dos servíçoa de artilha.ria
Capititt's:
do grupo indr pendente
de artilharia
de
montnnhn
n.? 12 Álvaro
do Matos ; adidos, em serviço
no Ministério
das Colónias,
António do Campos Lima,
José Joaquim de Oliveira, Mnnuol Rodriguos.Fcrroira
e
António Júlio Estanislau,
e na situação do reserva Alberto Soares.
'I'enentes : do quartel general da 4. a região militar António .A lhandra,
da Escola Prática. elo Infantaria
José
Dias, do regimento
de anilharia
do costa n." 2 António
Peroirn,
do grupo índopondonto
do artilhnria
do montanha D. o 1:3 Alfredo
l\raria da Costa Coelho, do ~rupo
Independente
do artilharia
montada
n, f\ 14 J osó .i\IlIria
Amorim
Júnior, da La eompuuhia
do trem hipomóvel
Gabriel Mendes da Silva, Agostinho Leonardo Rodrigues
o Francisco
Gonçalves Viana, da 2.a companhia do trem
hipomóvel José da Silva, da B.a companhia. do trem hipouióvel José António da Silva Duarte, da Fábricn do
lIfuni<,:Nes de Artilhal'Ía,
A rmamonto c Viaturas de Braço
de Prata
~\DtóIlio Amil.nC'io Capela,
.Estevão Dias da
Cruz o Rafaül Uarvalllo l fatias, adidos, cm 8e1'\'i<,:0no
lIfinist{'rio das Colónias, Gaudêncio da Concei<,:ão, Frun-

ORDE:\{ DO ExttRCITO

2." Série

N.- 19

695

======"=

cisco António Correia, J osé Rodrigues Pereira Camilo
..Tavior, João Inácio, Jo:,,6 1Ifartins Amaro, João Claudino, Manuel Nunes Vieira, António dos Santos André,
António Rodrigues Cardoso, J oão 'I'avares do Sousa,
Horúcio (los Heis Gonçalves de Carvalho e Joaquim dos
Santos Pinasiro, e na situação de reserva Francisco dos
Santos (1 Manuel Simões Birrento,
Alferes: da 3." companhia <lo trem hipomóvel Alfredo
Lourenço do Figueiredo, o adirlo , em serviço no Ministério das Colónias, Artur de Almeida Campos.

6.° - Por decretos de 3t do corrcntl m6s:
linisiérie da Guerra- ta Direrção Gcral- P Brparliç:lo
Demitido do serviço do exército, o tenente reformado
Joaquim do Figueiredo ~Iil.if;tro, nos termos do artigo
40.0 do Código do Justit;a ~Iilitar.

Concedi las as vantagens do que tr ata o artigo 27.0 do
decreto n.? 4:756, do :.!8 (lo :.I.gosto do 191R, a partir do
20 do Novembro último, iL oniormoira militar, (I1n serviço
no Hospital :Militar Principal de Eisboa, l\l~ria Augusta
Fernandes, por ter complutado, em 10 do mesmo mês,
dez anos do serviço efectivo como enfermeira militar.

lIini,téno da Guerra·- La Cirrcção Geral- 2." Reparli~ão
Concedidas as vantagens
de que trata o § único do
artigo (i,o do decreto n." f>:f>iO,de 10 de Maio de 1919,
modilicado pela lei n, o 1:0:30, de :.8 de Agosto de lfl:ZO,
desde as datas que lhes vão designadas, aos oficiais em
seguida mencionados:
PGr terem c mplotado o tempo de servico efectivo como oficial,
ieoessârío para o scguudo aumento de 10 por c nto sôbre
o stildo :

Infnnturia

Álvaro Pais de Ataírlo, eh fo do
e reserva n.? 4; mnjorcs : Francisco Gunr;al\'cs Correia Vnlhinho, no rogimcnto do lnfautru-in n.o 15, José António de Olin'ira no Colégio 11i1itnr, d s(10 1 do Novembro 00 corronte ano"
distrito

-

coronel

de recrutamento
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Por terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial,
necessário
para o primeiro aumento de iO por cento sôbre
o sôldo:

Infantaria - capitães: Augusto Casimiro dos Santos,
na disponibilidade, desde 1 de Novembro do HJ24, António Matans no batalhão de caçadores n, o 7, Francisco
Machado de Barcelos Júnior e Jos6 da Cunha Bettencourt Júnior, no distrito de recrutamento e reserva
n, o 22; tenentes : João Cândido Ferreira Veloso, no regimento de infantaria n. o 8, Paulo Folgado Dias no batalhão de caçadores n." G, desde 1 de Novembro do corrente ano, Agostinho Jos6 Vieira do Areía, no regimento
do infantaria n. o 22, desde 1 de Dezembro do corrente
ano. Cavalaria - capitãos : Adolino do Melo o Sousa, no
regimento
de cavalaria n.? 1, Altino Aníbal Gromicho,
Josó António Poejo o Isidoro da Silva Parente, no regimento de cavalaria n.? 3, desde 1 do Novembro do C01'rente ano.
Por ter completado
o tempo de serviço efectivo,
promoção a tenente, necessário
para o primeiro
10 por cento sôbre o sôldo :

desde a sua
aumento de

Serviço de saúdo - capitão farmacêutico António Borgos Sacoto, na guarda nacional republicana, d .sdo 19 de
Dezembro de 1927.
Conselho de Recursos

General,
Aguiar.

na situnçno

do reserva, António Teixeira do

Regimento de ínfantnrfa n." 9

Alferes, o aspiranto n oficial José Pedro Pires, contando a antiguidade desde 1 do Novembro findo.
Regimento
.i.

lfores,

Frúguas,

o aspiruuto
contando

de infantaria. n.O 11

a oficial Oarlos Araújo Castro
detido 1 do .:.'overubro

a antiguidade

findo,
Regimento de infantaria. n. o ~ 1
Alferes : os aspiruntcs
a oficial Josó Alfredo da Fonseca e Armínio
Ferroiru
de Almeida Cruz, COIl tando a
antiguidade desde 1 do Novembro findo.
Batalhão de oaçadores n.s 4
aspirnn h' :t oficial J osé G onçalvcs,
a untlguidnde desde 1 do Novombro findo.

li.lfores,

O

,
contando

2.· Série
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Alferes, o aspirante a oficial Augusto Neves, contando
a antiguidade desde 1 de Novembro findo.
Batalhão de caçadores n.s 7

Alferes, o aspirante a oficial Júlio Capelo Franco
Duarte, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
findo.
Direcção da. arma de artilharia
Delegncão na Regiüo Sul

Chefe, coronel de artilharia, no quadro de comissões,
do extinto Arsenal do Exército, José Carlos Plantier Martins.
Escola Prátioa

de Cavalaria

Tenente veterinário, o alferes veterinário Vital ele Lemos Bettencourt, contando a antiguidade, para todos
os efeitos, desde 26 do corrente mês, nos termos da
alínea b) do § 2.0 d o artigo 432. o do decreto de 25 de
~aio de 1911.
Quadro da arma de artilharia

Coronel, no quadro de comissões, chefe da delegação
na região sul da Direcção da arma de artilharia, Francisco Xavier do Amaral.
Grupo de artilharia

Tenente votcrinário, o
das Neves Cordeiro e Silva,
todos os efeitos, desde 26
da alínea lA do ~ 2.0 Jo
25 de :Maio <lo 1911.

a cavalo

n.s 2

alferes veterinário Tito Lívio
contando a antiguidade, para
do corrente mês, nos termos
artigo 432.0 do decreto de

J;tegimento de cavalaria n.O 7

Alferes, o aspirante a oficial Daniel Bento da Fonte,
contando a antiguidade desde 1 de Novembro findo.
Adidos

Capitão miliciano do quadro especial do grupo indopendente de artilharia montada n. o :!4 J OSÓ Alfredo de
Paula, nos tlWlTIOSdo § 2.0 do artigo 4.0 do decreto
n.? l~:lW. de 21 do Agosto de 19~G, por ter sido mano
dado pro stnr serviço na arma de aeronáutica.
Alferes para a guarda nacional republicana, o aspiranto 1t oficial de cavalaria da mesma guarda Agol'ltinho
António Fuvita, contando a antiguidade de do 1 do Novembro findo.
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Adido ao quadro

Tenente do serviço de administração
militar, no quadro do comissões,
em serviço na Escola Militar, João
Baptista Marques, por motivo disciplinar.
Re!orma
Coronel na situação de reserva Francisco
Maria Pinto
da Rocha, por ter atingido o limito de idade, nos termos
do n. o 3.0 do § 2.0 do artigo (i0. o do decroto n." 12:017,
de 2 de Agosto de 1926.

lIiUl~téri. da Guma - LII Direcção Gcral- 3.& Repartição
Rejeitado
o recurso interposto perante o Conselho de
Recursos pelo primeiro sargento forrador António Gonçalves, por ter sido interposto
fora do prazo legal.

7.' - Pertarias

Por portarIas do 8 do corrente m~s :
Ministério 4a Guerra - Rt'partítlío do Gabinrte
Exonerado
o alferes equiparado
da ambulância
n.? 1,
do 2.° grupo de ambulâncias
da Cruz Vermelha Portuguesa, Aquiles Duarte
Monteiro, nos termos do artigo
19.o do decreto n. o 8:698, de 9 do Março do 1923.

__ ,

liui~t~ri. da Surra - 3. a Diruçio Geral-

s.a Rep rli\l~

Tendo o cidadão António Domingos
Pinto :\fn.rtins,
mestre de armas do exército por concurso
rculizado 0Ib.
20 de Agosto do 1888, exercido ti nrauto quaroutn nnos,
e com a maior assiduidade,
o lugar de mostro do gimnástica e esgrima em várlus 1I1li(l:IJOS do exército o na Escola Militar, e tondo prestado à causa da educação física
inúmeros e honrosos serviço quer no País qUI'l' om missões de que por vozes foi incumbido
no ostrnugr-iro :
manda o Governo da República Portuguesa,
pelo MinistI'O da Gur J"l'U, louvar
o referido
cidadão António Domingos Pinto Martine, mostro <ln armas do oxórcito , pela
muita competência profissional,
dedicação o zelo quo sempre demonstrou no exercício ln sua profissão, o pelos servicos prestados
à oducucão físieu, os quais deverão SOl'
considerados
como oxtruordiu.irios
o importantes.
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Por portaria de 7 do corrente mês:
linistéri.

da Guerra - Repartição do Gabinete

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelos Ministros de todas as Repartições, nomear a comissão a
que se refere o artigo 35.0 do decreto n." 16:002, de 4
de Outubro do corrente ano, que será constituida pelos
oficiais do exército e da armada e funcionários civis em
seguida designados, da qual o primeiro será o presidente
e o último o secretário:
General reformado João José Pereira Dias.
Capitão de mar e guerra Adriano Teixeira Sarmento
de Saavedra.
Corouéis : de infantaria José Joaquim Canhão e Joaquim Inácio de Barcelos Júnior, director geral interino
do ensino secundário; de artilharia Daniel Rodrigues de
Sousa; de cavalaria Fernando Luís Mousinho de Albuquerque, intendente geral do segurança pública.
Major de infantaria José Miguel Coelho Godinho.
Capitães de infantaria Gastão Ribeiro Pereira e Vitor
Gonçalves da Silveira.
Dr. Jogé Ribeiro Castanho, ajudante do Procurador
Geral da República .
•lúlio dos Passos da Silveira Gomes, chefe da Secretaria Geral do Ministério das Finanças.
Dr. Amadeu Ferreira de Almeida Carvalho, chefe de
missão de 2.a classe.
Engonhcjro Artur Saldanha Quintola, chefe de repartiç1to da propriodade industrial do Ministério do Comércio
e Comunicações.
Júlio Eduardo dos Santos, ongonh(liro-agrónomo.
Tenente do secretariado militar Raúl Carlos Borges
de Macedo.

Pu portarias i. i5 .. ctrrtlt.
liIiJl'ri.

me.:

U 'terra - !tpartiçi.

d. GabiuetG

'rondo os oficiais da ~ll'ronáutictl. militar abaixo
signados, bom como o P1'i1111,jro sargento graduado
cãnico que os acompanhou, c()mplotado com êxito a
viagem Lishotl.-:\fo<;:umhiqll<', demonstrando com o
feito sobejas qualidades de nrro]o, afora os valiosos

demosua
sou
eu-
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sinamentos
que desse raid aéreo, que se deve considerar
como um alto o relevante serviço, resultaram
para o
exército o, sobretudo,
pura::t arma a que pertencem,
glorificando ainda, de uma forma iniludível, o nome do Portugal porante o estrangeiro:
manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar os referidos oficiais e o primeiro sargento graduado mecânico
também
designado,
dando-lhes
assim um público testemunho do aprêço cm que teve o seu acto, devendo tais
serviços ser qualificados do oxtruordinârios
e importantes
para os devidos efeitos:
Capitães Celestino Pais de Ramos e António de Oliveira Viogas.
Tenente João Maria Esteves e primeiro
sargento graduado mecânico Manuel António.

lIiaistéri.

da Guerra - Rcpartitão do Gabinet&

Louvado
o tenente-coronel
de cavalaria
Manuel da
Costa Latino, chefe da equipe de cavaleiros portugueses
quo foram representar
Portugal
nos jogos equeetres da
IX Olimpíada
om Amstordão,
em 1928, pela maneira inteligeute, zêlo o provada competõncia com quo se desempenhou dessa missão, eontrihuindo
com a sua actividade,
pou deracão
e largos conhecimentos
técnicos para o hrih ante resultado
obtido pela referida equipe.
Louvados
O capitão
do cavalaria José Pauli no Marecos Mousinho de Albuquerque
e os tenentes do cavalaria Luís ela Costa Ivons Ferraz o Heldor de Sousa Martins o de artilharia
João Vitorino Fróís do Almeida, pela
maneira
brilhante
como representaram
Portugnl nos jogos equestres
da L' Olimpíadu cm Amsterdão,
orn 19:!8,
manifestando
competência,
decisão o energia notáveis,
contribuindo
com o seu osfõrço para levantar bem alto
no estrangeiro
o nomo do Portugal.

lIinl~tério

da Guerra - f.a Dirrrção Gml- 3_8 Rrparti~ão

Promovidos
a aspirantes
a oficial para a. Escola Militar, ao abrigo do decreto n.? lG:250, do 18 de Dezembro de 1028, o nos termos do urtigo 23.0 dó decreto

2.& Série
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n.? 12:704, de 25 do Outubro de 1926, com as rectificações do decreto n.? 13:657, nas datas abaixo indicadas
e com os vencimentos fixados no decreto n.? 15:798, de
31 de Julho de 1928, as seguintes pra\as e indivíduos
da classe civil:
Em 1 de Novembro de 1928:
Primeiros sargentos cadetes do regimento de infantaria n, ° 1 Daniel Mendes 'I'avares o do regimento de artilharia ligeira n.? 2 João Manuel 'I'erenas Latino.
Civis: José Simões dos Santos, Manuel Machddo Soares de Oliveira e Sousa, Celestino Bernardo Feliciano
Marques Pereira, José Fernandes Matias Júnior e Vicente IIenriq ue Varela Soares.
Em 6 de Novembro de 1928:
Primeiro sargento cadete da La companhia de administração militar Cândido da Silva Simões.
Em 20 de Novembro de 1928:
Primeiro sargento cadete do grupo independente do
artilharia do montanha n , o 12 Armando J osé Marques
Girão.
Soldados do regimento de infantaria n." 18 José Inácio Fl'rrpil'a (' do batalhão do automobilistas Joaquim
António Rodrigues do Oliveira .1 únior,
Civis : Tritão da Cunha Caldeira Carvalhais, Jorge
da Silva Oliveirn 'I'ravaasos Lopes e Mário Gustavo do
Araújo Barata da Cruz.
Em 23 do Novembro do 1928:
Primeiro sargento cadete da L." companhia ele administração militar António Armando Lopes.
Em 27 de T ovombro U(' 1928:
Soldado do regimento do infantaria n.? 10 Jo'só Alves
Barbosa Bossa, ~
Civil: José Rodrigues Ricardo.
Em 28 do Novembro de 19:!8:
Primeiro sargento cadete elo regimento
n." 3 J086 Carlos de Aruutes li Oliveira.
Em 20 de Novembro de 1028:
Civil: Luís Furia Barroso Mnriz ,

do cavalaria
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Por portarIa de 22 do corrente mês:
Ministério da Guerra - RrpartiçãQ do Gabinete
Dissolvida a comissão do reforma orçamental do Ministério da Guerra, nomeada por portaria de 17 de Maio
do corrente ano, publicada na Ordem do Exército D.O 7,
do mesmo ano, e louvados todos os seus membros, pela
forma criteriosa como se desempenharam da missão que
lhes foi incumbida e na qual revelaram grandes conhecimentos práticos, muito sabor e inteligência.

8. o - Por determInação do Govêrno da República:
Rlinislério da Guerra - f.:1 Dirrcção Geral- t.a Repartição
Exonerado de assistente de estudos do Colégio Militar o touonte-coronel de cavalaria Eduardo Augusto de
Oliveira Pessoa, pelo pedir.
Assistente de estudos do mesmo Colégio o capitão de
infantaria Carlos Alberto Saraiva dos Santos Ferreira.

Iliuistério da Guerra - P Dirrc~ão Gcral- 2. a Repartiçlo
Alferes do secretariado militar do extinto distrito de
recrutamento n.? 13 João Baptista Pires.

linistério da Gmrll-

2.a Direcção Gcral- 6. a Repartição

Tenente do serviço de administração
militar, adido no
quadro, Leonel Pereira da Cunha, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
Del gnção

1Hl.

3." rogiüo militar

Chefe interino, o capitão da mesma delegação Flávio
Nunes Sampaio.
Capitão do serviço de administração
militar, em disponíbilidade, António Manuel ela Fonseca.
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1.' região militar - Casa de reclusão
Comandante,
o capitão, adido ao quadro, do regimento
de infantaria
n. o 18, J oão Teixeira Vaz.

3." região militar
do secretariado militar do arquivo geral da
La Direcção GoraI do Minietório da Guerra, Alexandrino
de Simas Nunes, por motivo disciplinar.
Tenente

4.' l'egião militar
Tenente,
adido no quadro, do regimento
n. o 16, J osé do Pêso e Sousa Bonchinol.

de infantaria

Govêrno Militar de Lisboa
Comando de mgen tiar-ín
Capitão
do regimento
<10 sapadores
de caminhos
ferro Aquiles José de Oliveira,

de

Quadro da arma de infantaria
Capitão Joaquim Felizardo Adão Antunes, por ter sido
exonerado
das funções que exercia no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército.
'I'cucntes do iufuntnria,
ela extinta 2.:1 companhia do
trem automóvel,
Arnaldo Vítor Marques, Manuel Correia de Figueiredo,
Abel dos Santos Reiuas e Álvaro
Duarte da Silva Sanches.
Regimento de infantaria n.· 1
rvgimeuto do infarrtaria n. o 10 António
'em dispêndio para a Fazenda Nacional.

Alferes
Paula,

do

Regimento de ínfantarfe, n.s 9
Tenentes:
do regimento
do infantaria
n.? 6 Manuel
N oguoira do Almeida e do regimento do infantaria. n. o 21
Miguel Carneiro
de Macedo, sendo o primeiro pelo pedir
o o segundo sem dispêndio pura. a Fazenda
N acional.

Tonontc
Augusto.

Regimento de in!tul ri n.· 10
do regimento
de infantaria
n." 19 Rogério

Regimento do infantaria. n.s 11
Major de infantaria,
(>1Il disponibilidudo,
António Coolho Correia da Cruz, sem di pêlldio para a Fuzenda Nacional.
Cupitão m{·di 'o miliciano do r: zimento do infantarla
n.? li:> Ianuel Pacheco Nobre, p lo pedir.
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Major
Sousa.

Batalhão de oaçadoree n.· 4
módico, om disponibilidade,
Cândido

2." Série

Emílio

de

Bt),talhão de caçadores n." 5
Tenento miliciano,
do quadro especial, do regimento
do infantaria
n." 17 Francisco António Nunes do Carvalho, sem dispêndio para a Fnzonda Nacional.
Batalhão de caçadores n.· 7
Capitão do batalhão
do caçadores
n.? 9 João Dias
Leito Machado.
'I'enento do infantaria,
adido ao quadro, da 4.a Repartição da VI Direcção Geral do Ministério da Guerra,
Joaquim Correia Lucas.
Batalhão de caçadores n.v 9
Capitão
do regimento
de infantaria
n. o 8 António do
Sousa Coelho, sem dispêndio parn. a Fazenda Nacional.
Carreira de tiro de Ovar
Director,
o capitão do regimento
de infantaria
n,? 19
Duílio da Silva Marques, sem dispõudío para a Fazenda
Nacional.
Dirocção da arma. do artilharin.
Üapirüo do grupo de artilharia
a cavalo n.? 2 José
Carvalho
<10 Espírito Santo, sem dispêndio para a Fazonda N acíoual.

Capitão
montada
pedir.

Tenente
tão Lopes

3.' Inspecção de artilharia
do grupo misto iudopondente
n." 24 Itamiro Antunes Farinha

de artilharia
Pereira, pelo

Quadro da arma de artilharia
rogimonto do artilharia
ligeira
Jordão, por motivo disciplinar.
<10

D.O

1 Gas-

Regimento de artilharia ligeira. n.· 1
Capitão miliciano do quadro especial do grupo de artilharia n. cavalo n.? 1 António da Purificação Ferreira,

som dispêndio

para

11

Fazcuda

N acionnl.

Regimento de artilhario. ligeiro. n.v 2
'I'ononto do grupo mixto iudupcudonto
do ftl'filharin
montada n.? 14 João do Morais ~armonto,
pelo pcdir ,
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Regimento de artilharia ligeira n, o 3

Tenente do grupo independente de artilharia
n. o 3 Ricardo Seabra de Mascarenhas.
Grupo independente de artilharia

Segundo comandante, interino,
grupo, António Alvarenga,

pesada

de montanha n." 12

o capitão

do mesmo

Grupo mixto independente do artilharia montada n.· 24

Capitão de artilharia,
David Calder.

no quadro da arma, Francisco

Grupo de artilharia

a cavalo n.· 2

Capitão do artilharia, da 3.:1 inspecção de artilharia,
Lino Dias Valente, pelo pedir.
Regimento de oavalaria n.· 4

Capitão veterinário, da 4.:l Repartição da 2. a Direcção
Glll'tÜ do Ministério
da Guerra, António Messias Abade,
som dispêndio para a Fazonda Nacional.
Regimento de oavalaria n.· 7

Capitães de cavaluria, no quadro da arma, J acques
Rafael Sardinha da Cunha, c adido ao quadro Manuel de
Castro Manso Preto, sendo êsto sem dispêndio para a
Fazenda N acional.
Regimento de cavalaria n.v 8

Capitão veterinário, no quadro, Josó Maria de Miranda
Pinto Portugal, pelo pedir.
Direcção da arma de aercnáuttoa
o capitão da aeronáutica
Chefe da 3.a Ropartição,

Francisco

José

Antunes Cabrita.

Grupo independente de a.viação da bombardeamento
do aoronáuticn,
da extinta esquadrilha
de
aviacão dó treino e depósito, Anselmo lfatos Vilardcbó,

Capitães,

O miliciano do artilbnria, do quadro ospediul, adido, José
Alfredo de Paula, ficando o primeiro exonerado de delegatlo da Inspecçâo
da' Tropas de Comunicação.

HospUal militar rogional n.O2

Tenente do serviço do administração militar, da delegll~ão dn 5.a Repartição
da 2.:1 Direcção Geral elo Ministério da Guerra na :?:L Região Militar, António Baota
Lopes, pelo pedir.

706

ORDEM DO EXÉRCITO
. Hospital

militar

de director,
Sousa Santa Bárbara.
Exonerado

Farmácia

N.o 19

regional

n. o 4

o capitão módico

Central

2." Série

J os6 Júlio

do E:rército

Sub-director, O major farmacêutico, chefe dos serviços
técnicos, José Maria Pinto da Fonseca.
Chefe dos laboratórios do indústria farmacêutica,
o tenente farmacêutico, da mesma farmácia, António .daria
Caeiro.
Chefe do laboratório do indústria química, o capitão
farmacêutico, da delegação da mesma farmácia junto do
hospital militar regional n, o 3, Eugénio Sobreiro do Figueiredo e Silva, sem dispêndio pam a Fazenda Nacíonal.
Armazém

geral

Chefe, o capitão farmacêutico, da mesma farmácia,
António Dionísio Garras.
Capitão farmacêutico, da mesma farmácia, Carlos Augusto Cordeiro.
Delegação n.· 1 - Lteccttuár-Io

Chefe, o tenente farmacêutico,
Mário Coelho Teixeira.

indivitluul

da mesma

farmácia,

'I'encnto farmacêutico,
da delegação
da mesma
farmácia junto do hospital militar principal, ~lúrio Augusto
de Azevedo da Costa Sautos.
Delegução

ri,"

!.2

Chefe, O capitão farmucõutieo miliciano (10 quadro ospecíal, do depósito goral do material sauitãrio, Joaquim

do Castro Fonseca.
De leg nçfio

Chefe,

o capitão

Campos.
Dclegnção

Chefe,

n. o ::3

farmacêutico

Henrique

da

Silva

ll.· -4

J osó João Farinha J ú-

o capitão farmncêutico

nior.
DeJe"(lc;úo n.O 5

Chofe, o capitão farrnucõu tico Rodrigo Esteves

a us-

mito.
Delegução

ri."

(3

Chefo, o tenente furmacõutico José Ar énio da Fonesca J únio r.
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Delegnç1'io n.· 8

Chefe, o capitão farmacêutico miliciano do quadro especial, da extinta delegação j unto do hospital militar de
Bragança, Abilio de Sousa Camões.
Delegação

Chefe,
res.

O

n." 9

tenente farmacêutico
Delegdçllo

n • 10

Chefe, o capitão farmacêutico
Delegn,río

Chefe, o capitão

António da Costa TOrTomás Alves de Sá.

n..? 11

farmacêutico Hilário
Delegnçrío

de Lima.

n.v 18

Chefe, o tenente farmacêutico

Luis Gonzaga e Sousa.

Oficinas gerais de material de engenharia

Capitão do secretariado militar, da 2.:1 Repartição da
1.a Direcção Geral do Ministério da-Guerra, José Salas.
Fábrica. de equipamentos e arreios, de Santa Clara

Capitães:
de artilharia.
110
quadro do comissões,
Edmuudo da Costa Pudesca, adido ao quadro, Fernando
Cortês dos Santos, (I do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia, António J os6 de imas, todoa do extinto Arsenal (lo Exército.
rreIlrntNl: do quadro uuxilinr dos serviços do artilharia, do oxtinto Arsenal do h '{'rrito, José do Oliveira, e
adido ao quadro, Alfredo Evangelista.
I

Escolu. Militar

Exonerados dos ca1';;08 quo dosemponbavam,
os tenentes: do infantaria Henrique Guilherme Bastos Horta
e do cavul'aria João José Francisco Xavier Freire de
Meneses.
'I'cnonte do serviço do admiuistracão militar, adido ao
quadro, da. 5.:1 Repartiçao da ~.a Direcção Geral do Ministério da Guerra, . Ianu 1 D1:15 Vasconcelos.
Escola Central do Sargentos
c, pitão de artilharia,

Segundo comandant«,
o
SOl' da mesma Escob, Luís
Tenentes: do regimento
Machado, o do serviço de

profos- '
António Vicente.
de infantaria n." 20 lfanuol
administração
militar, da de-
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legação da 5. a Repartição da 2. a Direcção Geral do Mida Guerra na Ln região militar, Alexandre Augusto Ferreira do Amaral.

nístério

Júri de exames para chefes e sub-chefes de música

Presidente, o major de infantaria,
José .Marques Escrivanis.

em disponibilidade,

Cofre de previdência dos oficiais do exército
metropolitano
Conselho de adm intstr-açào

Reconduzidos OS vogais: coronel de infantaria, na situação do reserva, Vergílio Aurélio lIenriques dos Santos; e tenentes- coronéis : de infantaria J ergo Augusto
Rodriguos o do secretariado militar :Manuel de Matos e
Manuel Fernandes,

lIinislüin4. Glima - f • a Direcçio Geral-

ta

Bepulição

Tenente de cavalaria Jorge de Faria Machado Vieira
• de Sampaio, ficando exonerado do ajudunto do campo do
general, reformado, João Evangelista Pinto do Magalhães.

9. o -Ilinistério

da Cuerra -

Rfparlição do Gabinete

a) Tendo sido agraciados com as mercês da Sociedade
Portuguesa ua Cruz Vermelha abaixo dosign adas os oficiais om seguida mencionados, é-lhos permitido usar as
respectivas insígnias:
Cruz VeJ.'Juelhn de ~~éri-to

Capitão (lo infautaria Luis Augusto Vieira Feruandes.
Tenon tos : <loiufan taria, António de Ascen são Marq ues,
o chefe do música Artur Ribeiro.
Cruz VorJuelha

T0ncnto
Alexandre

<10 serviço
de Aguiar.

de Dc-dioaçllo

do ndtninistração

militar Aníbal

2.· Série
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de louvor

Capitães de infantaria Vergílío da Silva Oalisto e
Eduardo Gomes Martins Cardoso.
Tenentes de infantaria José Daniel Clemente, Hermógenes da Conceição Faustino e Manuel José Nogueira
L~ite Braga.
Medalha. de a.g-radechnen'to

Primeiro sargento graduado n. o 7 do quadro dos sargentos do secretariado militar Luis Duarte Laureano.
Cruz de bronze

Capitão da aeronáutica Oelestino Pais de Ramos.
Tenente da aeronáutica João Maria Esteves.
b) Declara-se quo pertence ao regimento de infantaria
n.? 1, e não ao' regimento de infantaria n.? 16, como
consta da Ordem do Exército n." 17, 2.3 série, do corrente ano, o segundo sargento licenciado João Jaime Faria Afonso, que pela referida ordem foi louvado por portaria de 10 do mês findo e condecorado com a medalha
de cobre da classe de bons serviços, por decreto de 17
do mesmo mês.

10. o -lfioistério

da Guerra- f.A Direcçlo Geral-

2,&

Repartiçio

a) Declara-se que o tenente de infantaria, com O curso
do estado maior, António Augusto de Sousa, foi mandado
prestar serviço no quartel general da 4.a região militar,
para os efeitos do artigo 48.0 do decreto n." 14:983, de
10 de Fevereiro do corrente ano.

b) Declara-se que o capitão de artilharia, com o curso
do estado maior, Júlio Maria da Silva Nascimento, foi
mandado prestar serviço no quartel general do Governo
Militar de Lisboa, para os efeitos do artigo 48.° do decreto n. o 14:983, de 10 de Fevereiro do corrente ano.
e) Declara-se que fica sem efeito a colocação, no regimento de infantaria n." 12, do tenente de infantaria da
extinta 2. a companhia de trem automóvel, Manuel Correia de Figueiredo, publicada na Ordem do Exército
n. o 18, 2. a. série, do corrente ano.
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d) Declara-se que o tenente do quadro da arma de
infantaria António Alvo« de Pinho e Freitas acumula o
cargo que está desempenhando da Escola Central de
Sargentos com o de director da carreira de tiro de Águeda.

o) Declara-se que fica som efeito a colocação, na Escola Central de Sargentos, do tenente do regimento de
infantaria n.? 1 Armando Bette Bettcncourt, inserta na
Ordem do Exército n. o 17, 2.:1 série, do corrente ano .
.f) Declara se que fica sem efeito a colocação, no batalhão de metralhadoras n.? 2, do tenente do batalhão do
metralhadoras n. o 1 Ramiro 'I'olmo Gomos Pereira, publicada na Ordem do Exército n. °17,2.:l série, do corrente ano.
g) Declara-se que desistiram da froq üõncia da Escola
Central de Oficiais os capitães de infantaria Roque Jacinto Varela Júnior e José da Cruz Xerez.
h) Declara-se que fica sem efeito a colocaç o, ua Escola Central de Sargentos, do tenente do regimento de
artilharia ligeira n. o 3 Júlio Carlos Alves Dias Botelho
::\Ioniz, inserta na Ordem elo Exército n.? 18, 2.n sério,
do corrente ano.
i) Declara-se que fica som efeito a colocação nas oficinas gerais do matorial de engenharia ínsorta na Ordem
do Exército n. o 18, 2.a série, do corrente ano, do capitão do quadro auxiliar do serviço de artilharia Manuel
Tomé, da fábrica de munições do artilharia, armamento
e viaturas de Braço de Prata.

j) Declara-se que o capitão vot rinário Alfredo do Almeida Ferreira e Sousa, que pela Ordem do Exército
n. o 17, 2.:1 sério, do corronte ano foi colocado no regimen to de artilharia ligeira n. o 2, 6 miliciano do quadro
especial.
k) Declara-se que o coronel de cavalaria. Carlos Baptista Gonçalves Guimarães, o capitão v terínário, em
disponibilidade, Tito Lívío Xavier, e os t nontos do infantaria, em disponibilídad , António E'nilio Simõ s da
Mota, supranumerário
José Paulo Patacho Ribeiro de
Almeida e do serviço de admiuistrução militar, cm disponibilidade, Acúcio Monteiro Cabral e Eduardo do Freitas Manaças, chegaram à sua altura para entrar 110 l'OSpectivo quadro.
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l) Declera- e que ficam suspensos das funções do serviço, nos termos do artigo 151.0 do regulamento de disciplina militar, o tenente-coronel do quadro da arma de
cavalaria António Augusto de Abreu Amorim Pessoa,
o capitão veterinário miliciano do quadro especial Francisco Avelino de Sousa Amado e o alferes do serviço de
administração militar Alberto Pedro Vendes dos Santos
Fonseca.
m) Declara- e que, por portaria do Ministério dos e·
Estrangeiros de 21 de Abril do corrente ano, iuserta no Diário do Govêrno n. ° 106, 2. a série, do 12 de
Maio, foi o tenente do secretariado militar António José
Marques Guimarães nomeado secretário particular do
respectivo Ministro, e que, por portaria de 9 de Novembro seguinte, publicada no Diário do Governo n." 270,
2. a série, de 21, foi o mesmo oficial exonerado daquelas
funções e louvado pelo muito zõlo, inteligência e dedicação com que desempenhou o lugar de secretário particular do aludido Ministro.
.
gócíos

n) Declara-se que o tenente do quadro da arma de
infantaria Rodrigo Brandão Guedes Pinto deixou de
prestar serviço no Instituto Profi sional dos Pupilos do
Exército e na Escola Central de Oficiais, re pectivamente em 23 de Set mbro de 1927 e 22 de Dezembro
do ano corrente.
o) D clara-s que o tonent de infantaria, adido ao
quadro, do batalhão do caçadores n.? 5, Manuel José da
Cunha Chaves, passou a prestar serviço no Ministério
das Colónias, por ter sido requi itado para desempenhar
uma comi !lo de serviço dependente daquele Ministério,
nos termos do artigo 5.° do decreto n.? 13:309, de 23
d Mar~o de 1927.
p) Doclaru-so que fica sem efeito a. determinação inserta na Ordem do Exército n.? 18, 2. série, do corrente
ano, que colocou no quadro da arma o t nonte do regimento do artilharia de costa n,? 2 Carlos de Sousa Gorgulho.
1L

q) Declara-se que o capitão do cavalaria, adido ao
quadro, do regimento d ca alariarr,?' 9, Avelino Ferreira Barbo a, passou ao ser -iço do ~rtnístérjo' do Interior, por ter sido reqni itado para desemponhar uma

I
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comissão de serviço dependente do referido Ministério
na guarda nacional republicana.

r) Declara-se que o tenente de cavalaria, adido ao
quadro, Ernesto Xavier de Serpa Nunes, se apresentou
neste Ministério em 20 do corrente de regresso do Ministério das Colónias.
8) Declara-se que chegou à sua altura para entrar no
respectivo quadro o tenente-coronel de engenharia Júlio César de Carvalho Teixeira, em disponibilidade.
t) Declara-se que fica sem efeito a colocação no batalhão de caçadores n." 2 do capitão médico miliciano do
quadro especial Agostinho Saraiva, inserta na Ordem
do Exército n. o 17, 2. a série, do corrente ano.
u) Em cumprimento do que se acha disposto no artigo 63.0 do regulamento do Conselho de Recursos, inserto na Ordem do Exército n." 9, La série, de 1927,
lembra-se às unidades e mais estabelecimentos militares
o que, com relação a confecção e remessa de informações anuais modelo A, estabelecem os artigos 5.0 e seguintes do regulamento geral de informações, de 16 de
Setembro de 1909, devendo as ~u~ forem elaboradas
nos termos da última parte do artigo LOdo decreto
n." 15:215, publicado na Ordem do Exército n.? 3, La
série, do corrente ano, p. 137, dar entrada nas competentes Repartições dêste Ministério nos prazos estabelecidos no artigo 13.0 dêste último regulamento.
v)
creto
mero
diato

Em conformidade com o § 5.0 do artigo 21.0 do dede 25 de Maio de 1911, se publica a média do núde capitães e tenentes promovidos ao posto imenas diferentes armas, para OR anos de 19~7 e 1928:
PAra o ano do 11)27

Para o Ano de 1926

MMla

MM!a do promoçJ.o

de promoção

Armas
A major

Infantaria .
Artilbaria •
Cavalaria
Engenharia

· .. · ·· · ··
·· ·· ·· ·· ··

27
7
8

7

Á

-

capitão

A major

53
10
14

18

9

7

fi
fi

A oapltão

37
10
8

8
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x) Publica-se a relação dos coronéis e capitães das diversas armas e serviços que têm de freqüentar os cursos
de informação do respectivo grau, na Escola Central de
Oficiais, no actual ano escolar:
Infantaria :
Coronel José Torcato Ramires Leiria, no distrito de
recrutamento e reserva n.? 14.
Coronel Luís Augusto dos Santos Guerra, no quadro
da arma.
Coronel Hermenegildo Valdemiro Teixeira de Magalhães, no quadro da arma.
Coronel Manuel Teles Amaro, no regimento de infantaria n." 9.
Coronel João Maria Teles de Sampaio Rio, no batalhão de caçadores n. o 2.
Capitão António de Sousa Resendes, no regimento de
infantaria n. o 4.
Capitão Luís Augusto de Sousa Rodrigues, no regimento de infantaria n. o 13.
Capitão Aníbal de Barros, na guarda nacional republicana.
Capitão António de Magalhães Cerqueira de Queiroz,
na 1. a inspecção de infantaria.
Capitão António Dias Bargão, no regimento de infantaria n." 1.
Capitão Carlos Alberto Saraiva dos Santos Ferreira,
no Colégio Militar.
Capitão José de Albuquerque, na guarda nacional republicana.
Capitão Francisco Lopes de Azevedo, no regimento
de infantaria n. o 8.
Capitão Carlos Fragoso do Rio Carvalho, no Colégio
Militar.
Capitão Eurico da Silva Baltasar Brites, no regimento de infantaria n.? 18.
Artilharia:
Coronel Frederico António Ferreira de Sim as, no Instituto Feminino de Educação e Trabalho.
Coronel José Paulo Fernandes Júnior, no grupo independente de artilharia pesada n.? 2.
Coronel Luís Augusto Teixeira de Vasconcelos, no
comando de artilharia do Governo Militar de Lisboa.
Capitão João Ncpomuceno de Brito Limpo Serra, na
secção de cartografia do Estado Maior do Exército.

I
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Capitão António Augusto de Sousa Oliveira, no grupo
misto independente de artilharia montada n." 14.
Capitão Jaime Alberto Valadas Lopes Fernandes, no
regimento de artilharia. de costa n.? L
Capitão António Rodrigues dos Santos Pedroso, no
regimento de artilharia de costa n. o L
Capitão Eduardo Augusto Tavares Nunes, no grupo
de defesa submarina de costa.
Cavalaria:
Coronel Fernando Luís Mau ínho de Albuquerque, no
quadro da arma.
Coronel Carlos Luízelo Godinho, no regimento de cavalaria n." 2.
Capitão Estêvão Alves Barbudo, no regimento de cavalaria n,o 2.
Capitão Henrique José de Oliveira, na guarda nacional republicana.
Capitão José Lúcio de Sonsa Gonçalves Nunes, na
4. a Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da
Guerra.
Capitão Pedro António do. Costa. Bebocho, no regimento de cavalaria n. o 4.
Engenharia:
Coronel João Alexandre Lopes Galvão, de Iicença ilimitada, apresentado no Govêrno Militar de Lisboa.
Coronel Manuel Gonçalves da Silveira Azevedo e Castro, no quadro da arma.
Capitão Ilerculano Amorim Ferreira, adido em serviço
no Ministério da Instrução Pública.
Capitão miliciano de caminhos de ferro, do quadro especial, Vicente de Chaves Cimbron Borges de Sousa, no
serviço de propriedades e obras militares do Govêrno
Militar dos Açõres.
Capitão miliciano de caminhos de ferro, do quadro especial, Rodrigo Barradas, no comando do engenharia do
Governo Militar do Lisboa.
Aeronáutica:
Capitão Álvaro Ilerculano
ção da arma.
Capitão Joaquim Sérgio
arma.

Pinho da Cunha, na Direcda Silva, na Direcção

da
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Serviço de saúde:
Capitão médico João Pedro Medeiros de Almeida, no
Hospital Militar Principal.
Capitão médico Manuel Pinto, no hospital militar regional n." 2.
Capitão médico miliciano, do quadro especial, João
Bastos Lopes, no Hospital Militar Principal.
Capitão médico João Ferreira da Silva Couto Nobre,
na guarda fiscal.
Capitão médico Manuel de Sousa Meneses, no regimento de infantaria n. ° 22.
Capitão médico António Luazes Monteiro Leito e
Santos, na guarda fiscal.
Serviço veterinário:
Capitão veterinário João de Almeida Seara, no regimento de cavalaria n.? 9.
Capitão veterinário Inácio Júlio Pereira de Sousa, no
regimento de cavalaria n.? 9.
Capitão veterinário Fernando Augusto Palhoto, na
4. Repartição da 2.& Direcção Geral do Ministério da
Guerra.
Capitão veterinário José Oândido Coelho, no regimento de cavalaria n." 3.
4

Serviço de administração

militar:

Capitão Henrique Jos6 da Costa, no Colégio Militar.
Capitão Augusto Cam pilho de Lima Barreto, na
guarda nacional republicana.
Capitão Joaquim Nunes Veiga, na Manutenção Militar.
Capitão Eurico Baptista Severo de Oliveira, na dologação da 5.:1 Repartição da ~.& Direcção Gorn.l do Ministério da Guerra na La região militar.
Capitão João Eleutérío
da Rocha.Vloíra,
na Manutenção Militar.
Uapitão Jorge Carlos da Costa, na guarda fiscal.
A 2. a turma dos eapitãos do infantaria, artilharia, cavalaria, ongenhuria o aorcuáutica funciona do 18 do Feveroiro a 6 do Abril do próximo uno, devendo a apresentação
do!'! oficiais nomeados efectuar-se
na Escola
Central do Oficiais no dia 17 do Fevoroiro, pelas 12
horas.
A turma dos capitães módi 'os, veterinários o de administração militar funciona do 10 d Junho a 20 de Julho
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de 1929 e os oficiais nomeados deverão ser mandados
apresentar na Escola Central de Oficiais no dia 9 de
J unho, pelas 12 horas.
O curso de informação para coronéis funciona de 17
de Junho a 31 de Agosto de 1929, devendo os oficiais
nomeados ser mandados apresentar na Escola Central
de Oficiais no dia lô de Junho, pelas 12 horas.
As autoridades militares, de quem dependam os oficiais nomeados pela presente Ordem do Exército para a
freqüência dos cursos de informação do respectivo grau,
deverão providenciar para que os mesmos sejam mandados apresentar, nas citadas datas, na Escola Central
de Oficiais.

y) Vencimentos que, nos termos da lei n.? 1:668, de9
de Setembro de 1924, competem ao oficial em seguida
mencionado, que, pela presente Ordem do Exército, é
transferido para a situação de separado do serviço:
Capitão de infantaria Eduardo Frederico Valdês de
Faria, 112650 sendo: 40650 pelo Ministério do Interior
e 726 pelo Ministério da Guerra; tem um aumento de
10 por cento sõbre o soldo.
z) Vencimentos que, nos termos da lei n. o 1:668, de 9
de Setembro de 1924, competem ao oficial em seguida
mencionado, transferido para a situação de reserva pela
presente Ordem do Exército:
Major de cavalaria José Lúcio da Silva Júnior, 368632,
sendo: pensão de reserva, 2316 j 0,14 por cento, 8618 j
lei n." 888, 23691; lei n.? 1:332, 105;$23; do vencimento
total 246 são pelo Ministério das Colónias, sendo Angola
a última província onde serviu, 806 pelo Ministério do
Interior, e 264632 pelo Ministério da Guerra; tem um
aumento de 10 por cento sõbre o soldo.
Capitão veterinário Mário Gomes Saraiva, 120629,
senJo: pensão de reserva, 1171f,50; 0,14 por cento, 2{$79;
tem um aumento de 10 por cento sobre o sõldo.

11. o -lIinislério

da Guerra- L' Direcçáo Geral- 2.& Repartisão

.a) Declara-se que o tenente-coronel de secr tariado
m Ilitar Manuel Fernandes exerce as funçõos de vogal
do Cofre de Previdência dos Oficiais do Exército Metro•
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politano desde 14 do corrente mês, cm substítutção do
major de infuuturia Joaquim Feliciano do Azevedo, que
passou

à situação

de adido.

'b) Declara-se
que o major José Marcos Escrivanis,
capitães José Luís Gonçalves Canclhas e João Guilherme
de ~ll'ue!llJs Ferreira,
e os teuentcs Adriauo Augusto
Geruldes e Fernando
\' argas,
todos de iufuntaria,
em
dispunilnlídade,
chegaram
à sua altura para entrar nos
res pcctivos quadros.
c) Vencimento que, nos termos da lei n." 1:GG8, do 9
de Setembro de 19:!4, competem aos oficiais em seguida.
mouciouudos,
que são truuefcridos
para a situação do reforuia pr-la presento Ordem do Exército:
Capitão
de infantaria
José Ferreira
Ii.bus, 4571559,
seudo : p-nsão
de reforma,
187 r$;)0; 0,14 por cento,
5t1,&.):?; Ioi n.? 888, 24rSüO j lei n." 1:332, 18l5j)97; êste
venchneuto
ó todo pelo ,à1iuistório das Colónias, tendo
sorvido em Angola.
'I'cnente de infantaria Ernesto da Pena, 212$78, sendo:
pensão de roforum,
1Uó27; 0,14 por cento 3Iir$Oü; lei
n," tI~8, 1H60:3j loi n ," 1:3:12, 1..j.t$~2; do vonciruouto
total 1~i)~~8 são pelo :\li('\istórro das Colónias, tendo servido cm Angola, e 27,560 pelo Miuistério da Guerra.

12.0_li.illéri.

Ja Guerra- t.a Direeçb Geral- P Rcparlição

a) Em harmonia com o disposto no artigo 1G4.0 do regulamento
do discipliun militar, do 1 do Dezembro de
l\:I:.![>, se publica a decisão do Conselho Superior de Disciplina Milítar, a cujo julgamento
foi submetido o capitão
do artílliaria, separado do serviço, Gabriel Maria do Barros Nápoles de Sous ....lIomem, nos termos do n." 3.° do
artigo 149.° do mesmo regulumento :
Perante
o Conselho
Su perior de Disciplina
Militar
compareceu
o capitão do artilharia,
na situação de Aeparado de serviço, nos termos do decreto n. o 13: 137, de
lf) de Fevereiro de 1927, Gabriel Maria de Burros Nápolos do Sousa IlOIlH'm. 'Pelo havl1r roquorido,
noi'! tC'rmos do n.O 3.· dI) artigo 149,° do regulamento
de disci·
plina militar, a fim do ilibar a sua honra o brio milito.res, que juloo3 postos
m dúvitla com a. aplicação, ao rcqucl'entf>, das di~posi<;õe do docreto n.O 12:018.

718

ORDEM DO EXÉRCITO

N.o 19

2.· Série

Visto e ponderado,
a declaração
feita p010 requerente,
nos termos do artigo 160.0 do rogulamouto
de disciplina
militar, e mais peças do processo;
E atendendo
à resposta dada aos quesitos apresentadas pelo relator:
O Conselho Superior de Disciplina decide, por unanimidade, que a honra dêste oficial está ilibada,
Sala das Sessões, 2.J. de Novembro de 19;;8,- Pedro
de Azevedo Coutinho, contra-almirante,
presidente - Alberto Celestino Ferreira Finto Bastos, contra-almirante-

José Justino Teixeira Rotellio, general-lhca7'do
Júlio
Itens Ferraz; general, relator - Alberto Coriolano Ferreira da Costa, contra-almirante.
b) Tendo sido agraciado por Sua ~rllje!;tnd0 o Roi de
Espauha
com a cruz de La classe do Mérito Militar
o tenente de iufautaria J OSÓ Joaquim Santa Clara Barbas,
é-lhe permitido,
em conforrnidude
com as disposiçõos do
regulamento
das Ordens
Portuguesas,
aceitar
aq nela
mercê e usar as respectivas
ínstguias.
c) Tendo o Govêrno da República Francosa nomeado
o tenente-coronel de engeuhuria A ugusto de Azevedo o
Lemos Esmeraldo
de Carvalhais
«Officior de I'Iustruction publique»,
é-lhe permitido,
em conformidade
com
as dispoaições do regulamento das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê o usar as respectivas
insígníus.

d) Declara-se que, por portaria do Ministério dos NeEstraugeiros, de 9 de Novembro de 19:!8, publicada no Diário do Govêrno D,O 270, 2,:1 série, de jl do
referido mês
uno, foi louvado o tenente do artilharia
gócios

e

Ricardo
Seabra de Muscarenbus,
pelo muito zólo, inteligência e dedicaç-ão com que desempenhou
o lugar do
secretário
particular
do Ministro dos N ogócios Estrangeiros.

e) Declara-se que, por decreto do 1 do Outubro do
1928, publicado
DO Diário do Gotêrno n." 278, 2,& série, de 30 de Novembro do referido ano, foram condecorados
com os graus da Ordem Militar
lhes vão indicados, os seguintes oficiais:

de Cristo,

(lue

Grande olldal
'I'oncnte-cotonel

do infantaria

Fruncisco

Pedro

Curado,
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Cavaleiro

Capitão de cavalaria Jorge Alcide dos Santos Pedreira.
f) Declara-se que, por portaria do Ministério da Marinha, inserta no Diário do Govêrno n. o 244, 2. a série,
de 22 de Outubro do corrente ano, foram condecorados
pelo Instituto de Socorros a Náufragos com as medalhas
de prata de Filantropia e Caridade os tenentes do serviço de administração militar Aníbal Alexandre de
Aguiar e Nuno de Morais Beja, e com a de cobre os capitães de infantaria Augusto dos Santos da Conceição e
António Rodrigues e o tenente de infantaria Jesus de
Deus Calado.
g) Declara-se que, por decretos cujas datas abaixo se
indicam, publicados no Diário do Gooêrno n." 295,2.& série, de 21 do corrente mês, foram condecorados com os
graus das Ordons Militares de Cristo e S. Tiago da Espada, que lhes vão respectivamente indicados, os seguintes
oficiais:
Por decreto de 1 de Outubro de 1928:
Orde.n

MiJitar

de Cristo

Oficial

Oapitão de infantaria Manuel Pinto da Fonseca.
Orde.u Militar

de S. Tla(l;'Oda. Espada
OJlelal

Major de artilharia José Agostinho.
Por decreto de 30 de Dezembro de 1927:
Cavaleiro

Tenente-coronel de ngenharia Vasco Lopes de Mendonça.
h) Tendo sido agraciado pelo Govêrno Belga com a
Oruz Militar do La classe o tenente-coronel de infantaria João António Pestana de Vasconcelos Júnior, é-lhe
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permitido, em conformidade com as disposições do regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquela. mercê
e usar as respectivas insígnias.
i) Tendo sido agraciados por Sua Magestade o Rei de
Espanha com as cruzes de 3. e L" classe do Mérito Militar de Espanha, respectivamente,
o coronel médico
Adriano Luis de Oliveira Passa e capitão médico Guilherme Frederico Bastos Gonçalves, é-lhes permitido, em
conformidade com as disposições do regulamento das
Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
11

j) Tendo o Governo da República Francesa nomeado
o coronel do corpo do estado maior Eduardo Augusto
Marques «Officier de l'Instruction publique», é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do regulamento
das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as
respectivas insígnias.

k) 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

lIioislério da Guerra - i. a Direcção Geral- 2. a Repartição
Tenente-coronel
gues.

de infantaria

Jorge

Regimento de infantaria

Tenente Francisco

n.· 6

de Sousa.

Regimento de infantaria

Tenente-coronel

Augusto Rodri-

n.O 7

José Vítor Franco.

Regimento

de infantaria

n.'lS

Major Carlos Alberto Gonçalves Marques.
Capitão António Eduardo Gonçalves IIenriques.
Distrito

Tenente-coronel

de recrutamento

Francisco

e reserva n." ~

Feio Vale.

RegImento de cavaJ.a.ria n.' 8

-Major António Pereira da Cunha e Costa.
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Guarda nacional republicana.
Batalhão n.· 3

Tenente-coronel de infantaria J oão Rodrigues Baptista
e major de cavalaria Francisco Justino Morais Teixeira.
Medalha de prata
Supremo Tribunal Militar

Capitão de :artilharia
deiros.

Manuel Francisco

Regimento de infantaria

Goulart Me-

n.· 18

Tenente João Marcelino de Queiroz.
Batalhão de caçadcree n.· ó

Tenente Mário Emílio Bertrand.
Grupo de artilharia

Tenentes: Alberto Frederico
nuel Marecos Duarte Júnior.

a cavalo n." 2

de Carvalho Lima e Ma-

Grupo de artilha.ria pesada n.s 3

Tenentes: Aníbal Scipião Formosinho
cardo Seabra Mascarenhas.
Bataria

de artilharia

e Silva e Ri-

de defésa móvel de costa n.v 1

Tenente do quadro auxiliar
Gil Cornélio Gonçalves.

dos serviços de artilharia.

Farmáoia Central do Exército

Capitão farmacêutico

Carlos Augusto Cordeiro.

Guarda fisoal

Tenente do serviço de administração
nino de Figueiredo e Silva.

13.

o-

Ministério da Guerra -

2,&

Direcção Geral-

militar

a.

1I

Anto-

Repartição

que, nos termos do artigo 3.0 do decreto
n, o 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foi considerada
hábil D. Vitória da Conceição Bravo para receber, ao
abrigo do artigo LOdo referido decreto, os vencimentos
do seu marido, o capitão do quadro auxiliar dos serviços
de saúde Tomás António Bravo, internado na Casa de
Saúde do Telhal.
a) Declara-se
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b) Declara-se que, nos termos do artigo 3.° do decreto
n. ° 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foi considerada
hábil D. Maria Albertina Boutier da Conceição Ferreira,
residente nos Estados Unidos do Brasil (Paraná) para
receber, como filha única, ao abrigo do artigo 1.0 do referido decreto, por intermédio do seu procurador, o tenente reformado João Malheiro de Sousa e Meneses, os
vencimentos de seu pai, o alferes reformado Alfredo Augusto Ferreira, internado no Hospital Conde de Ferreira.
c) Declara-se que, nos termos do artigo 3.0 do decreto
n." 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foi considerado
hábil José Aparício dos Santos, visconde de Povoença,
para receber, ao abrigo do § LOdo artigo 5.0 do referido
decreto, os vencimentos de seu filho, o tenente de infantaria Aparício Rebêlo dos Santos, internado no Manicómio Miguel Bombarda.

il) Declara-se que ao recurso interposto pelo capitão
na situação de reserva António Brás, que recorre do
despacho ministerial que indeferiu um seu requerimento
em que pedia para que a importância correspondente ao
vencimento de 0,14 por cento por cada período de 30
dias de serviço de campanha ou colonial não fõsse incluída no limite máximo de vencimentos fixado no decreto
n.? 13:586, o Conselho de Recursos se julgou incompetente por não poder decidir em assuntos em que a lei é
recorrida.
14.0-linislério

da Guerra-3.·

Direeçio Geral-S.a Repartição

a) Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo
Ministro da Guerra, publicar a lista do apuramento de
classificação final dos alunos que, no ano lectivo de
1927-1928, terminaram na Escola Central de Oficiais o
curso do estado maior e que baixa assinada pelo segundo
sub-chefe do estado maior do exército, Luís Augusto
Ferreira Martins.

Lista do apuramento de classificação finai dos alunos que,
no ano lectivo de 1927-1928, terminaram, na Escola Central de Oficiais,
o curso do estado maior
Capitão de artilharia Júlio Mário da Silva Nascimentomédia final: 14,6 (catorze valores e seis décimos).
Tenente de infantaria António Augusto de Sousamédia final: 14,3 (catorze valores e tres décimos).
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Ministério da Guerra, 3. a Direcção Geral, 5. a Repartição, 21 de Novembro de 1928.- O segundo sub-chefe
do estado maior do exército, Luís .Augusto Ferreira Martins, coronel.
b) Declara-se. nos termos do artigo 18.0 do regulamento do Arquivo Histórico Militar, que foram oferecidos àquele Arquivo os seguintes trabalhos :
Pela Escola Militar:
Volume v do Catálogo eietemôiico da Escola Militar,
trabalho elaborado pelo maior Francisco Augusto Magalhães.
General Caldeira Pires:
Livro da sua autoria Portugal militar, .Album d08 uniformes do exército e da armada, condecorações militares>«
Lisboa, 1890.
Tenente-coronel
sos Valdõs:
Diversos _retratos

de artilharia Abel Joaquim Travasde oficiais portugueses.

Cidadão Júlio de Sousa e Costa:
Uma colecção da revista Serões de Tancos, onde se oncentram artigos seus sObre episódios relativos às invasões francesas.
Cidadão J. A. Marques Gomes:

O trabalho impresso da sua autoria Regimento de in.
fantaria n. 24-Apontamentos
para a sua históriaAveiro, 1909.
Q

c) Declara-se, nos termos do § 2. o do artigo 3. o do regulamento da Bibliotéca do Exército, que a comissão e
os oficiais abaixo mencionados ofereceram com destino
à mesma biblioteca as obras que a seguir se mencio-

nam:
Instituto Histórico Geográfico Brasileiro:
Volume

n.OS 146 e 147 da sua revista.

Comissão de turismo:

Oartee of Portugal-Almeida
de Eça-Lisboa,
um opúsculo ilustrado, 2 exemplares.

1925-
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Coronel de infantaria João Telo:
Mem6rias militare» e políticas - A. do Canto Castelo
Branco, vol. III, Lisboa, 1740 - um vol.
Resumo da histôria do regimento de infantaria n. o 8E. A. Pereira da Silva - Braga, 1892 - um opúsculo.
Eebõço histórioo do regimento de infantaria '11.0 14Viseu, 1893-um
folheto.
Laqos e o regimento de infantaria n.Q 15-M. J. P.
Rocha-Lisboa,
1904-um
folheto.
Noticia histórica do reqimenio de caçadores n.O 10Angra do Heroismo, 1899 - um folheto.
Major de artilharia

Eduardo

da Costa Ferreira :

Elogio histórico do general Bernardo de Faria Costa Ferreira - POrto, 1928 - um opúsculo.

H>. o ·-linislério

da Guerra-

3,'

E. da

Dlretçb Geral- 8.' Repartiç';o

a) Declara-se que o tenente-coronel do corpo do estado maior António Gorjão Couceiro de Albuquerque
deixa de prestar serviço na 2.11 Repartição da 3.:l Direcção Geral dêste Minilliério, continuando a desempenhar
as funções de instrutor permanente da Escola Central
de Oficiais o a pertencer ao corpo do estado maior. nos
termos do § 2.0 do artigo õ. o do decroto n. o 13:645, de
21 de Maio de 1927, modificado polo artigo 2.0 do decreto n,o 14:194, de 31 de Agosto do mesmo ano.

b) Declara-se que o tenente-coronel do corpo do ostado maior Mítrio Augusto Gouveia Xavier de Brito
exerceu interinamente as funções de chefe do estado
maior do Govêrno Militar de Lisboa desde 2G de Junho
a 12 de Outubro do corrente ano, e não desde 26 de J ulho, como foi publicado na Ordem do Exército n.? 18,
2. a série, de 3 do corrente mês.
Obituúrio

1926
Dezembro

2 - Coronel reformado

António Augusto Ferreira.

1928
Outubro
4- General reformado João Pedro da Silva Soares,
Novembro iS-Capitão
médico reformado Eduardo Coutiuho de
Oliveira Mota.
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Novembro 30-Major
"
Dcecrnbro
»
»
»
»

de aeronáutica José Barbosa dos Santos
Leite.
aO-Capitão
de aeronáutica João Barata Salgueiro
Valente.
2-Alferes reformado Luís Maria Couceiro l<'eio.
10 - Capi tão de engeuha ria José de Oli veira Pomboiro.
lO-Coronel reformado João António da Mota.
14-Major
veterinário José Albano Pires Cerdeira,
18-Coronel na situação de reserva Luís Augusto Silvano.

»
»
»

)
»
»

20 - Tenente de cavalaria Luís Ernesto de Brito Bivar
de Sousa.
22-Capitão
reformado Carolino José Gomes.
22 - Capitão reformado Jorge Van Zeller Pereira Palha.
27 -General
de divisão reformado Carlos Ernesto de
Arbués Moreira.
27 - Coronel na situação ele reserva Joaquim J osé Salema Garção.
27 - Capitão reformado Luís (larueiro,

Uectificações
~:a Ordem do Exército n.? J7, 2." série, r10 cot'l'l'llte nuo. p. 640,
1. 11, onde "e lê: «Alberto Sardinha Pereira Coelho», deve ler-se:
,,:\Iário Al herto Hanlinha Pero ira Coelho».
Na Ordem do Exército n.O 18, 2.· série, do corrente ano, p. 660,
L 11 onde se lê: "J OSI1") deve ler-se: "J orgo»; e na p. 668, 1. 35,
onde' se lê: «Nunes», deve ler-se: "Moura».

Júlio Ernesto de Mm'ais Sarmento.

Está conforme.

o Ajudante

•

General,

