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A

Abatidos ao efectivo do exérolto:
-nos termos do artigo 175.°do Código de Justiça Militar- 332.
-por deserção-41, 163, 189, 361.
Adidos:
-para desempenhar serviço no Ministério do Interior-1oo,
249, 361, 36i, 367, 3M8,3~0, 413, 415,447.
para desempenhar serviço no Ministério do Comércio-7,
321.
-para desempenhar serviço no Ministério da Instrução - 616.
-para desempenhar serviço no Ministério das Colónias_ 2,
5, 38, 126, 128, 160, 163, 189, 190, 210, 211, 214, 2t6, 284, 288,
332, 335, 361, 36(, 388, 413, 414, 415, 447, 553, 584, 605, 608,
616, 646, 655.
-para desempenhar serviço no Ministério das Finanças - 211,
413, 4U, 415.
-por lhes ter sido concedida licença ilimitada - 9, 38, H16,
128, 189, 190, 211, 213, 244, 284, 2~8, 2\11,321, 332, 335.
Ajudantes de campo:
-exoneração - 201, 217, 515, 687.
-nomeação-140, 194, 2L7, 251, 337,504,560,589, 66Q, 666.
Alteraoões:
de nomes- 307, 400.
Alunos do Colégio Militar premiados no ano leotlvo
d~ 1928-1929-382.
Anula040 de deoretos - 8, 34, 126, 127, 160, 209, 243,247,
607.
Apuramento finai dos alunos da Esoola Militar que
conolurram os diferentes ourS08 -518.
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Asilo de Inválidos Militares da Prlnoesa
D. Maria Benedlta:
-praças admitidas - 42, 135, 193, 337.
Aspirantes
a ofiolal, promoção:
-de aluuos da Escola Militar-657.
-de sargentos ajudantes e primeiros sargentos -132,586.
Assldurdade
de serviço no ultramar,
concessãodesta medalha-59.
Autorização
para aoeltar
e usar oondeoorações
e
Insfgnlas - 22, 57, 144, 227,263,264,303, 342, 314,425,512,
561, 592, 665.
Avis, concessão desta medalha-57, 143, 301, 302, 389, 507, 508,
592.
B
mllltar-247,

Baixa do serviço
288,388.
Bons servl~os:
-ouro- 28ô, 573.
-prata -162, 209, 247, 285, 322, 363, 387, 573.
-cobre-162, 285, ô73, 6ôl.
Brigadas de oavalarla, pessoal:
-1." brigada - 422, 455.
-2.' brigada- 372,456.
C

Carreiras
de tiro, pes~oal-662, 666.
Casas de reclusão,
pessoal:
-da 1.' região militar-472.
Classificação
obtida pelos aluno.
da Esoola Militar
que oonclufram
os diferentes
oursos - 518,
Cofre de prevldênola
dos oficiais do exército metropolltano:
-balancete - 184, 328.
-pessoal- 685.
.
Cofre de prevldênola
do. sargentos
de terra e mar:
-balancete - 29.
-pessoal- 624.
Colégio Militar:
-alunos premiados no ano lectivo de 1928-1929- 382.
-candidatos à matrícula - 41i5.
-concursospara professores- 384.
-peesoal=--õõ, 140,262, ô06.
Comando militar de Elvas, pessoal- 500.
Comissão de assistência
aos militares tuberoulosos,
pessoal- 398, 664.
Comissão do contencioso,
pessoal- 262, 473, 623.
Comissão sU'perlor de fortlfioações,
pessoalComissões:
-de recepção da missão do exército espanhol e da équipe representativa da guarnição militar de Madrid que vem disputar
a taça. Guarnição Militar de Lisboa»-134.
-para proceder à revisão dos padrões do material de guerra
em uso no exército,propondo os que devemser abandonados e as
modificaçõesa introduzir nos que devem ser mantidos -165.
-para elaborar um projecto de promoçõesaos postos inferiores do exército-166.
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para proceder à revisão dos padrões do material de aquartemento em uso no exército - 250.
-para proceder à confecção de um novo regulamento de remonta-369.
•
-para organizar o diploma. destinado a regular a situação,
condições de promoção, tirocínio e estágios a que são obrigados
os oficiais com o curso do estado maior julgados aptos para o
mesmo serviçq - 503.
-para elaborar as bases para a organização de uma escola
onde se pratique o tiro para a artilharia de costa, incluindo as
das ilhas adjacentes e do comando da defesa do pôrto de Lisboa-617.
-para rever e modificar o regulamento de continências e honras militares - 619.
•
-para estudar as alterações a introduzir na organização da
Escola Militar-657.
Comissões dissolvidas -656,659.
--

Comissões
---_-----

técnicas:

de
de
de
de
de
do
do
do

aeronáutica - 298, 589.
artilharia - 221.
cavalaria-222.
engenharia - 297.
infantarta - 218, 295.
serviço de saúde militar - 223.
serviço de administração militar - 261.
serviço veterinário militar - 299.
Companhias de reformados, pessoal-224,
257.
Comportamento exemplar, concessão desta medalha - 23,
59,14-1, 1H, 200, 230, 261,343,375,399,512,625.

Concursos:
-------

para
para
para
para
para
para

a matrícula no curso do estado maior - 431.
a matricula na Escola Central de Sargentos - 435.
alferes médicos -149,270.
alferes vetl'rinários - 428.
professor da Escola Militar -600.
promotores de justiça - 511.

Condecorações

estrangeiras:

----------

Cruz Militar de L" classe da Bélgica - 342.
Cruz Vermelha Alemã-303,
665.
Cruz Vermelha ele Cuba-22;,), 264.
Grand Cordon l'Ordre de Leopold II - 303.
Legião de Honra -144, 665.
Mérito Militar de Espanha-22,
374, 425.
Ordem de S. Silvestre-592.
Ordem do Mérito Civil de Espanha - 374.
Ordem da Coroa de Itália - 342.
Ordem de Leopoldo II da Bélgica - 57, 512, 561.
-Ordem da Coroa da Bélgica-263.
-Ordem de S. Gregório Magno - 303.
Ordem da Rosa Branca-da Finlândia - 303.
-Ordem (lo Leão Branco - 665.
Coragem, abnegação e humanidade, concessão desta medalha -23.
__

o

Conselho de Recursos:
-

éditos-206.
318.
pessoal332, 446, 552.
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____ recursos-4,5, 7,9,33,35,41,159,160,209,211,21~.322,362,
366,387, 552, 610, ess, 676, GtO.
Conselho Superior
de Disciplina do Exército, pessoal289, 332, 447.
.
Conselho
Superior
de Promoções,
pes80al-128, 446,
W,680.
Conselho Tutelar
do Exército
de Terra
e Mar, pcssoai- 16, 197, 497, 58:1,663.
.
Coudelarla
militar de Alter, pe~soal- 561.
Cristo:
-autorização para usar a palma -- 424.
-concessão desta medalha-57, 142, 173, 198, 263, 264,302,
341,374,507,562,593,665.
Cruz de Guerra:
-1.· classe-142.
-3.' classe-373.
Cruz Vermelha
Portuguesa:
-concessão desta medalha-18, 141, 172, 198, 221),262, 299,
341, 375, 506, 561, 589, 664.
Curso de comandante
de batalhão, oficiais que o freqüentaram-4U7.
.
Curso de comandante
de companhia,
oficiais que o freqUentaram- 40d.
Curso de comandante
de grupo de esquadrões,
oficiais que o freqUentaram- 408.
Curso de comandante
de esquadriio,
oficiais que o IreqUentaram-- 408.
Curso de metralhadoras
ligeiras, oficiais que o frequentaram - 410.
Curso de esgrima
de baioneta e granadas, oficiais que
o frequentaram -- 432, 638.
Curso de metralhadoras
pesadas, oficiais que o frequentaram-433.
Cursos
a que se referem
os artigos 10.0 e 20,0 do
regulamento
da lei n,01:466,praçaBqueosfrequentaram
e classificaçõesobtidas -- ô29.

D
Decretos:
__ concedendo o subsídio mensal de 6$ a D. Maria da Piedade
Marques de Carvalho, viúva do capitão de infantaria, reformado,
Joaquim Martins de Carvalho -1.
__ abatendo vários oficiais aos quadros dos oficiais do e .ército,
nos termos do artigo 3.° do decreto n.? 16:209, de 10 de .Janeiro -1.
__ abatendo ao efectivo do exército dois oficiais, nos termos do
artil!o 3.· do decreto n,? 16:209, de 10 de Janeiro - 2.
__ nomeando professores ordinârios efoctivos do Instituto Profissional dos Pupilos do Exórcito o tenente-coronel de infantaria
Júlio César Ferreira e o tenente do serviço de administração
milita r João Rorlrigues Franco - 2.
__ negando provimento ao recurso interposto perante o COMelho de Recursos pelo major do corpo do estado maior César
Augusto Mano- 5.
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__

negando provimento
ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos p,elo aspirante a oficial do secretariado
militar
José de Sousa RIbeiro -7.
anulando o decreto de 14 de Julho de 1927 na parte que diz
respeito ao segundo sargento de infantaria
Antóuio Cândido
• Teixeira Júnior - 8.
-anulando o decreto de 14 de Julho de 1927 na parte que diz
respeito ao primeiro sargento do regimento de artilharia ligeira
n.s 5, Domingos Ribeiro -8.
__
rejeitando o recurso interposto
perante o Conselho de Recursos pelo sargento ajudante da aeronáutica
Joaquim Maria
San t' Ana - 9.
-negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo major do artilharia
Joaquim Dias Bastos-9.
__
negando provimento aos recursos interpostos perante o Conselho de Recursos por vários oficiais - 9.
__
concedendo o subsídio mensal de 6$ a várias viúvas e órfãs
de oficiais - 33.
__
dando provimento
ao recurso interposto perante o Conselho
de Recursos pelo alferes miliciano de cavalaria Carlos de Brissac Neves Ferreira - 34.
__
anulando a parte do decreto de 18 de Agosto do ano findo
quc passou à situação de adido o tenente do batalhão de metralhadoras n.' 1 Carlos Henrique de Moura - 34.
__
negando provimento
ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente-coronel,
na situação de reserva,
Augusto Carlos Cabral da Silva Rosa - 35.
__
negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo major da aeronáutica Teófilo José Ribeiro
da Fonseca - Só.
__
mandando regressar
às armas de origem os oficiais que faziam parte do corpo do esta. lo maior - 38.
__
aumontando ao efectivo do exército o tenente de artilharia
António Lopes de Araújo, que, sendo desertor, foi capturado em
10 de J aneiro do corren te ano - 41.
-abatendo ao efectivo do exército, por ter sido considerado
desertor, o tenente de artilharia
António Lopes de Araüjo-

41.
--

separando do serviço do exercito o tenente-coronel
de infantaria Manuel da Cunha Paredes Júnior, nos termos do artigo 158.' do regulamento de disciplina militar - 41.
-negando provimento ao recurso interposto perante o C011selho de Recursos pelo tenente-coronel
médico Afonso Henrlques
Botelho de Sá Teixei ra - 41.
-concedendo o subsídio mensal de 6$ a várias viúvas e órfãs
de oficiais -125.
-anulando a parte do decreto de H de Julho de 1927 que separou do serviço do exército o capitão de infantaria
António
Guerreiro - 12u.
-separando do 'el:viço do exército, nos termos do artigo 158.do regulamento
de disciplina militar, o capitão de infantaria
José Líbãnio Chaves -126.
-exonerando de. cargo de professores da Escola Militar os tenelltes-coronóis:
de artilharia
Camilo Amândio da Silva Sena
e de engenharia Arnaldo Cardoso Ressano Gareia - 126.
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provendo definitivamente
no cargo de mestre de g-imnástica
c esgrima da Escola Militar o capitão de cavalaria Palermo de
Oliveira-126.
_demitindo, nos termos do artigo 9.° do decreto n.· 15:790,
o tenente de cavalaria António Marques de Sousa Rosa - 128.
-dando baixa de serviço, nos termos do decreto n.? 15:790, de
28 de Julho de 102d, aos segundos sargentos
João da Costa
Alegre e Artur dos Santos Correia Dinis - ] 28.
-anulando a parte do decreto de 31 do Dezembro de 19í!8 que
promoveu a alferes par,a o regimento de cavalaria H.O 7 o aspirante a oficial Daniel Bento da Fonte -128.
-separando do serviço do exército, nos termos do artig-o 158.°
do regulamento
de discipl ina militar, o capitão miliciano do
serviço de administração
militar Abel Augusto Lopes de Almeida
e o tenente do mesmo serviço Leonel Pereira da Cunha -- 128.
__
nomeando inspector superior da administração
do exército
o general, na situação de reserva, José Pedro de Lemos -128.
-nomeando vogal do Conselho Superior de Promoções o general Eram-isco das Chagas Parreira -128.
~
provendo definitivamente
DO cargo
de professor adjunto da
Escola Militar o capitão de cavalaria,
com o curso do estado
maior, Angelo de Aguiar Ferreira -129.
__
exonerando do cargo de administrador
geral do exército o
general Francisco das Chagas Parreira - 13l.
_nomeando para o cargo de adminiatrador
geral do exército
o general Artur Ivens Ferraz -13l.
__
dando provimento ao recurso interposto perante o Conselho
de Recursos pelo tenente de infantaria
Carlos Raul Camacho-159.
__
dando provimento aos recursos interpostos
perante o Conselho de Recursos pelos aspirantes a oficial do secretariado militar
Henrique Augusto Tomé e Romerito Paulo 'I'r ias -159.
__
rejeitando o recurso interposto
perante o Conselho de ReCU!">;IIS
nolo tenente-coronel
de infantaria Nicolau Lopes Perdigão-lõ9.
__
reje t ..udo o recurso interposto
perante o Conselho de Recursos pelo tenente de infantaria Jo é Vicente Ferreira-160.
__
rejeitando
o recurso interposto
perante o Conselho de HeClU80S relo aspirante
a oficial do quadro auxiliar do serviço de
saúde Maximiano Ribeiro Saraiva -160.
__
rejeitando
o recurso interposto
perante o Conselho de Recursos pelo primeiro sargento da 3." companhia de saúde Julio
António da Cruz Chora -160.
__
extintos os recursos interpo tos perante & Conselho de Recursos pelos aspirantes a oficial de infantaria, actualmente alferes, Armmio Ferreira
de Almeida Cruz, José Gonçalves, Júlio
Capelo Franco Duarte e Carlos da Silva Carvalho -160.
.
__
anulando a parte do decreto de 1:1 de Dezembro do ano findo
que passou à situação de adido o tenente de infautaria
Roberto
Pereira da Fonseca - 160.
__
condecorando com a medalha militar de prata da. classe de
bons serviços o tenente de infantaria
Rodrigo Brandão Guedes
Pinto -162.
__
condecorando
com a medalha militar de cobre da classe de
bons serviços o primeiro cabo do Depósito Militar Colonial,
Fortunato Abrantes de Andrade Pissar ra - 162.
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-

demitindo do lugar de contínuo do Ministério da Guerra, a
seu pedido, o segundo contínuo Vítor de Sousa - 164.
-_
concedendo o subsídio mensal de 6ili a várias viúvas e órfãos
de oficiais - 187.
-_
concedendo o subsídio mensal de 6$ à viúva c filhas do tenente do regimento de infantaria n.s 8 Manuel Afonso da Cunha
Guimarães - 188.
-_
concedendo o subsídio mensal de 6$ a Maria das Neves Fernandes liuarte, órfã do alferes de infantaria Joaquim das Neves-188.
-_
concedendo o subsídio mensal de 61 a D. Ernestina Adelaide
Madureira
Beça, divorciada, com direito a alimentação, do major, reformado, Carlos Augusto Salgueiro -188.
abatendo ao efectivo do exército, por ter completado o tempo
de ausência ilegítima necessãrio para constituir deserção). o tenente miliciano do quadro especial, separado do serviço, Carlos
Américo Garcês -189.
-_
separando do serviço do exército o tenente de artilharia
Gastão Lopes Jordão, nos termos do artigo 158.· do regulamento
de disciplina militar -192.
-_
anulando a parte do decreto de 14 de Julho de 1927, que separou do serviço do exército o major de infantaria Luís Gonzaga Cardoso de Meneses Pinheiro - 209.
-_
condecorando com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços o major de infantaria Artur Leal Lôbo da Costa209.
-_
negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão, na situação de reserva, Rui Osório
de Rebêlo Cardoso da Fonseca e Castro de Valdoleiros - 209.
-_
separando do serviço do exército o major de infantaria
Aurélio de Azevedo Cruz, nos termos do artigo 15tl.· do regulamento de disciplina militar - 210.
-_
rejeitando o recurso interposto
perante o Conselho de Recursos pelo tenente de cavalaria Carlos Horácio da Silva Pico211.
-_
negando provimento
ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo aspirante a oficial de infantaria Alberto
Tomás de Faria-211.
--rejeitando
o recurso interposto
perante o Conselho de ReCUfSOS pelo capitão miliciano de cavalaria,
pilôto aviador, Frederico da Fonseca Rosado e Almeida Pinheiro - 214.
-_
concedendo o subsídio mensal de 6$ a D. Soledade Cândida
de Jesus e Sá, viúva do tenente, na situação de reserva, António
Joaquim - 243
-_
anulando a parte do decreto de 24 de Setembro de 1921, que
promoveu
a capitão médico mliciano o alferes médico miliciano Carlos Meneses Antunes de Lemos - 243.
-_
aumentando ao efectivo do exército, o tenente de artilharia.
Adão Inácio Carrnpatoso,
que, encontrando-se
na situação de
desertor, foi capturado - 244.
anulando a parte do decreto de 14 de Julho de 1927, que deu
baixa de serviço ao primeiro aargento do regimento de infantarra n.s 20, João da SiJva2!7.
condecorando
com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços o primeiro sargento do regimento de infantaria
n.· 16 Joaquim de Almeida - 247.
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condecorando
com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços o coronel de infantaria
Francisco Bernardo do
Canto-247.
-concedendo o subsídio mensal de 61 a várias viúvas e órfãos
de oficiais - 283.
-aumentando
ao efectivo do exército, por se ter apresentado
de deserção, o tenente de infantaria
José Bernardo Martins de
Magalhães - 284.
-condecorando
com a medalha militar de prata da classe de
valor militar o primeiro
sargento do regimento de infantaria
n. o 7, Guilherme Miguel Afonso - 285.
-condecorando
com a medalha militar
de ouro da classe de
bons serviços O major de artilharia
Eduardo da Costa Ferreira;
com a medalha de prata o coronel de infantaria,
com o curso
do estado maior, João de Almeida, e com a medalha de cobre
várias praças - 285.
-aumentando
ao efectivo do exército o capitão de infantaria
José Joaquim de Brito, que se apresentou de deserção - 286.
__
rejeitando
o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo coronel de infantaria,
com o curso do estado maior,
João de Almeida - 287.
-negando provimento aos recursos interpostos perante o Conselho de Recursos pelos capitães de artilharia
José Vítor Nobre da Costa Sequeira, Francisco
Freire de Matos e Ernesto
Florêncio da Cunha - 287.
-separando
do serviço, nos termos do artigo 158.· do regulamento de disciplina
militar, o tenente de cavalaria
Fernando
Santos Pereira do Carmo - 287.
-provendo provisoriamente
no cargo do professor adjunto da
Escola Militar o capitão de engenharia
António Casimiro da
Costa-288.
-exonerando
do cargo de comandante da 1." região militar
o
general João Carlos Craveiro Lopes - 2 9.
.
-nomeando promotor do Conselho Superior de Disciplina do
Exército o coronel, na situação de reserva, Vergílio Aurélio
Henriques dos Santos - 289.
-exonerando de presidente
do Supremo Tribunal
Militar o
general, na situação de reserva, João Alves Camacho321.
.exonerando
de auditor do 2.0 tribunal militar territorial
o
bacharel
Josó Charters
de Azevedo Lopes Vieira e nomeando
para o substituir
o bacharel Luís Clemente Pais de Sequeira
ficando exonerado de igual cargo do tribunal
militar territo~
rial do Pôrto-negando provimento
ao rCCUl'IlOlnterpoato perante o Con 'olho de Recursos pelo tenente do infantaria
Mariano Moreira
Lopes - 322.
-condecorando
com a medalha militar de prata da elas e do
bons serviços o coronel de artilharia
-Iosé ,Jorgo Ferreira
da
t3ilva e o major do secretariado
militar António
Iaria Gonzagu
Pinto Júnior - 322.
-condecorando
com a Cruz de Guerra de 1.· classe o oldado
Belga Deseonhecído - 331.
-exonerando
de administrador
geral do exército o general
Artur I vens Ferraz - 331.
-nomeando administrador
geral do exérci to o gen .ral ,Joao
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de Morais Zamith, que fica exonerado de vogal do Conselho de
Recursos - 33l.
-nomeando vogal do Conselho de Recursos o general Artur
Aníbal Botelho - 332,
-nomeando director da arma de aeronáutica
o general João
José Sinel de Cordes - 332.
-nomeando para fazerem parte do Conselho Superior de Disciplina do Exército os generais João José inel de Cordes, Ernesto Maria Vieira da Rocha e Artur Aníbal Botelho - 332.
-abatendo ao efectivo do exército, nos termos do artigo 175.0
do Código de Justiça Militar, o alferes de infantaria,
separado
do serviço, Alvaro Jorge dos Reis Morais - 332.
-exonerando de defensor oficioso do upremo Tribunal Militar,
por ter sido nomeado para outra comissão de serviço, o coronel
de infantaria
David
ugusto Rodrigues - 333.
-nomeando defensor oficioso do Supremo Tribunal
Militar o
major de infantaria
Joã.o Coelho Teixeira, que fiea exonerado
de promotor de justiça junto do 1.0 tribunal militar territorial
de Lisboa-333,
-nomeando auditor do tribunal militar territorial
do Pôrto
o bacharel Alfredo Alencoão da Fonseca Bordalo - 33i.
abatendo
ao efectivo do exército o tenente do serviço de
administração
militar Joaquim da
ilva
eves, por ter comletallo o tempo de ausência ilegítima necessário para ser quaiâcado desertor - 361.
-negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão miliciano de cavalaria, actualmente
reformado, Frederico da Fon .eca Ro ado e Almeida Pinheiro 362.
-condecorando
com a medalha militar d prata da classe de
bons serviços o major aviador Luís Carlos da Cunha e Almeida363.
-expulso (10 serviço do exército por ter aido condenado a pena
maior o alferes miliciano
de cavalaria
António Ribeiro
dos
San tos - 363.
-aumentando ao efectivo do exército o tenente de infantaria
Renato Forraz Boaventura,
que se apresentou voluntàriamente
do deserção - 363.
-negando provimento
ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo major de artilharia
Vasco de Carvalho-

r

M&
-------

.

rejeitando os recursos interpo tos perante o Conselho de Recursos pelos capitães
de infantaria. Manuel Joaquim da Trindade Rijo e Jo~6 da Conceição das Neves Martins - 367.
rejeitando os recursos interposto
perante o Conselho de Recursos pelos tenentes do quadro auxiliar do serviço de saúde
José Ribeiro de Almeida e Jo 6 Martins Loureiro-H67.
negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de H cursos pelo aspirante a oficial do secretar iado militar
Artur Martin -367.
rejeitando o recur o interpo to perante o COl! elho de Recursos pelo sargento
ajudante
do serviço de saúde António Dias
da 'U\'a-367.
rejeitando o recur o interposto perante o (;011 olho de Recurso pelo tenente, reformado, David -Iosé Ribeirinho - 387.
condecorando
com a medalha militar de prata da classe de
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bons serviços o coronel de infantaria Casimiro Vitor de Sousa
Teles -387.
-exonerando do cargo de administrador geral do exército, pelo
pedir, o general João de Morais Zamith - 389.
-condecorando com o grau de oficial da Ordem Militar da
Tôrre e Espada o major, reformado, Joaquim Guilherme Guerreiro - 415.
-promovendo ao pôsto de general, por escolha, o coronel de
artilharia Eugénio Augusto Almada Castro Bilstein de Meneses-437.
-concedendo o subsídio mensal de 6$ a várias viúvas e órfãos
de oficiais - 442.
-nomeando vogal do Conselho Superior de Promoções o general Artur Aníbal Botelho - 446.
-nomeando vogal do Conselho de Recursos o general, na situação de reserva, Francisco das Chagas Parreira - 446.
_nomeando professora efectiva do 2.° grupo de disciplinas do
Instituto Feminino de Educação e Trabalho a professora provisória Gnilhermina de Jesus Franco da 'l'rindade - 447.
-exonerando de vogal do Conselho Superior de Disciplina do
Exército o general Artur Aníbal Botelho -447.
-dando ingresso na arma de aeronáutica, no pôsto de tenente,'
a vários alferes - 448.
_nomeando vogal do Conselho Superior de Promoções o general José Justino Teixeira Botelho - 448.
-nomeando comandante da 1." região militar o general Eugénio Augusto Almada Castro Bilstein de Meneses - 448.
-promovendo a brigadeiro o coronel de artilharia, com o curso
do estado maior, Aníbal Augusto Ramos de Miranda - 448.
-promovendo a brigadeiro o coronel àe infantaria António
Gomes de Sousa Júnior - 449.
-promovendo a brigadeiro o coronel de infantaria Francisco
Soares de Lacerda Machado - 449.
-nomeando comandante da 4.1 região militar o general Luís
Manuel Agostinho Domingues -449.
-promovendo a brigadeiro o coronel de infantaria Pedro Paula
Pinheiro Machado - 449.
-promovendo a brigadeiro o coronel do antigo corpo do estado
maior Eduardo Augusto Marques - 4<19.
-promovendo a general e nomeando-o director da arma de
infantaria o coronel da mesma arma Raúl Olímpio Boaventura
Ferraz -449.
-promovendo a brigadeiro o coronel de infantaria Joaquim
Mendes Cabeçadas - 450.
-promovendo a brigadeiro o coronel da infantaria João Estêvão Aguas - 450.
-promovendo a brigadeiro o coronel de artilharia João Luís
Carrilho - 454.
-promovendo a brigadeiro o coronel de art ilharia Daniel Rodrigues de Sousa - ·j54.
-promovendo a brigadeiro o coronel de cavalaria Leopoldo
Augusto Pinto Soares - 455.
-promovendo a brigadeiro o coronel do cavalaria Andr6 Avalino de Oliveira Rois - 456.
-promovendo a brigadeiro o coronel de cavalaria Eduardo
Augusto Lopes Valadas-456.
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-

promovendo a sub-chefe do pessoal menor do Ministério da
Guerra o pr iure iro contínuo Henrl que Lopes do Hêgo-497.
-_
nom"all,lo vicc-presidcnto
do Couse ho Tutelar e Pedagógico
dos Exércitos de Terra o Mar o general José Justino Teixeira
Botelho - 497.
-dando provimento
ao recurso interposto perante o Con~elho
de Recursos pelo capitão de artilharia
Jusó Lopes Cor reia de
Matos-55:!.
-exonerando de vogal do Conselho cle Recursos o general, na
sittHlç'âo de reserva, José Pedro ri.. Lemos e norm-ando
para o
sub~tituir
o general, na situação de reserva, Fcliberto Alves
Pedrosa - 552.
-_
condecorando
com a medalha militar ele prata da classe de
bons serviços o major de iufautaria
José dos Santos e Cuuha-

573,

-

condecorando
com a medalha militar de ouro da classe de
bons scrviç"g o capitão de infantaria, na situação de reserva,
José Miguel Garcia de Allrlrade;
com a medalha de cobre da
mesura ela"se o soldado Jo-é Maria Pereira rio batalhão 0.° 4
da guarda nacional republicana
e o segundo sargento Ezequiel
Nogueira do batalhao de eiclistas n.s 2 - 573.
-expulsau.t., do serviço do exercito o alferes mil iciano 00 regimento de íntaucar ia lI.O 18 Allíual MaxÍluiano Faro Cardoso605.
-provendo definitivamente
nos carrrcs de professor da 19.' cadeira da Escola Militar e de rnest re de cf'juitação da mesma E~cola, r.'spectivalllt:'llte,
o capitão de arti.hari a, graduado, Vitor
lIugu Duarte LeIllO:! e o major de cavalaria Higino Sanches Pereira Ha. ata - 6üll.
-_
anulando a parte do decreto de 30 de etembro do corrente
ano, que passou à situação de adidos vários oficiais-607.
-_
noiueaudn
promotor de justiça do 1.0 tribunal militar territorial de Lisboa o capitão de iufautaria
Carlos Ribeiro Pestaoa-009.
-_
dando provimento aos recursos interpostos perante o Conselho de Re"ursos pelos aspirantea oficial do serviço de administração militar Luís Fraucisco Baptista e do quadro auxiliurdo
serviço de saúde Raül Evaugellsta
de Oliveira-610.
-_
condecorando
com a medalha inilitar de cobre da classe de
bons serviços, coui palma, o svgun.lo sarzento do quadro de secretariado militar Edgar Duque Adão - 651.
-_
rejeitando o, recursos interp05to~ perante o Conselho de Recursos pelo aspirnnta a oficial de IlIfalltal'ia António 'I'r inrlarla
e tenente mil iciano da mesma anila Vítor Carlos Braga-653.
-extinto O< recurso interposto perante o Conselho de Recursos
pelo aspirante 3 oficial de infantaria.M allltel de Carvalho-653.
-rejeitalldo os recur~o~ interpostos pur311te o Conselho do Recurso~ pelo t(~u('nte·eoronel da aeronáuti"a
António Jacinto da
Silva Brito Pai~, Illajores da Illt'Sllla arma António de Sou~a
l\Jaia, Alfredo Dovale J>ortug-al, Olílllpio Pires L<'erreira Chave~,
capitão de artilharia
Jo~ó Vítor Nohre da Costa Sequeira, ca.
pitão da aeronáutica ('arloR Esteves Bl'ja e tenente ue artilbaria
António Afonso Haposo - 613.
promovendo ali (lo.;to de ge[)eral o coronel de infantaria Josõ
Vicente de 1<'rt!itas-651.
nomeando professor do 3,· grupo de disciplinas do Instituto

14

ÍNDICE

Z.· Série

Feminino de Educação e Trabalho o capitão de infan taria Eugénio Carlos Garcia - 654.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho cJe Recursos pelo capitão ~o serviço de administração militar Alvaro
Manuel Humberto Roiz Ccpcda - 676.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão de engenharia António Mal'ia Neves de Carvalho -676.
-rejeitando o recnrso interposto perante o Conselho de Rccursos pelo alferes do quadro auxiliar do serviço de saúde Manuel Francisco Miranda - 680.
-exonerando de vogal do Conselho Superior de Promoções o
general José .Just ino Teixeira Botelho - 680.
-nomeando vogal do Conselho Superior de Promoções o general José Vicente de Freitas - 680.
Decretos anulados - 8, 34, 126, 127, 160,209,243, 247, 601.
Demitidos:
-nos termos do decreto n.' 15:700, de 27 de Julho do corrente
ano - 127.
Depósitos, pessoal:
-de material aeronáutico - 298. 472.
-de remonta e garanhões-140,
472. 663.
-geral de fardamento e calçado-397.
-geral de material de aquartelamento-16,
140,171,217,397,
472,506,623,663.
-geral de material automÓvel-397.
-geral de material de guel·ra-16. 140.
-geral de material sanitário -197.
Desertores:
~
abatidos ao efeeti vo do exérci to - 41, 16~, 180, 3G1.
-aumentados ao efectivo do exórcito-41, 246, 284, 285,363.
Direcções das armas, pessoal:
-aeronáutica - 297, 3~6, 332, 3-10.
-artilharia -14, 220, 395, 505, 560.
-cavalal'ia-221,
206,339,472.
-cngenharia-258.
-illfantaria-217,
21)5,36\), 44\).
Direcções dos serviços, pessoal:
-da administração milital'-15,
505.
-do serviço de saúde -15, 222, 259.
-do serviço veterinário mllitar - 224, 260, 373.
DlsponlbUldade:
--por
ter sido anulado o decreto que separou doscrviço- 24.6.
-por ter regressado da aeronáutica militar - 333.
-por ter deixado de prestar serviço na Escola Militar -128,
333.
-por ter deixado de prestar serviço no Colégio Militar-37.
-por ter regressado do Miniatér io do Coméreio-GUS.
-por terem regressado do Ministério do Interior - 210, 288,
362,364,414,608,647.
-por terem regressado do Ministério das Colónias - 3, 8, 37,
1G-i, 189, 190, 2LO, 211, 213, 2~4, 286, 322, 389, 414,416,4.47,
585,605,617,655,678.
-por terem terminado a pena de inactivldado -7,161.
-por terem regressado do Minbtório das Fillallçatl-28G, 333,
388.
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--

por terem regressado do quadro de comissões-5,
8, 41, 213,
335.
-por terem sido julgados prontos para todo o servi~0-7.
-por terem sido exonerados de professores do Iusti tuto Profissional dos Pupilos do Exército -5.
-por terem regressado tle licença ilimita,la-36l,
388.
Distrito
de recrutamento
e reserva,
pes80al-1íO,
195,
. 256, 29<3, 371, 662.

E
Édltos-206,318.
Escola
Central
de Oflclals:'
-oficiais que a devem freqllentar-19,
20, 60, 61, 176, 602,
631, 660, 6~, 690.
-oficrais que desistiram da frequência -19.
-pebsoal-140,
224, 262, 3-10, 375, 3\18, 505, 589, 623.
Escola
Central
de Sargentos:
-alunos admitidos no ano lectivo de 1929-1930-672.
-pessoal - 56.
Escola
de Esgrima
do Exérclto-·oficiais
que concluíram
o cu 1'80- 4.09.
Escola
Militar:
-alunos promovidos a aspirante a oficial-61'i7.
-exoneração de professores-126.
-lista de apuramento e classificação dos alunos que concluíram os diferentes cllrbos-518.
-nomeação de professores -126, 129, 288, 60G.
-número de alunos a admitir à matrícula - 27,409.
-petisoal-140,
197, 340, 424, 589, 663.
Escolas,
pessoal:
-Militar de Aeronáutica-373,
396.
-Prática de Infantaria-n38,
373.
-Prática de Artilharia-5l,
21K, 339, 652.
-Prátiea de Cavalaria -37:1,396,423,472,590,
6G3.
-Prática de Engcnharia-372,
396, 588.
-Prática de Administração Militar-16,
14.0, 224.
Estado
maior
general:
-promoção por antigllidade-449,
654.
promoção por escolha - 407.

F
Fábrica
de pólvoras
f(slcas
e artlf(clo8
-171.
Fábrica
de munições
de artilharia,
armamento
e via.
tu ras, pessoal
209.
Fábricas
de cartuchame
e pólvoras
químloae de OheIas, pessoal-56.
Farmácia
Central
do Exército,
pessoal-16,
14.0,171.
Filantropia
e Caridade
do Instituto
de Socorros
a
Náufragos,
concessão da medalha-22,
58, 173, 100, 227,
263, 303,374, 42;', 511, 512, 665.
c-,
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G
Governos
-----

militares, pessoal :
Açôres-~17,
254,369,449.
Elvas-500.
Lishl'a-12,
13, 136, 217, 306, 4.18, 4.4!l, 471, 620, 660, 683.
Madei ra - 13.
I-J:

Hospitais
-----

militares

regionais,

pessoal:

-

Regional n. 1- 22t.
Regioual u.« 2-22t,
323, 30S.
He~ionall1.o 3-29!J, 413.
Reg-ional 11.04-224,209.
O

Hospital
Hospital

MIlitar Principal do Pôrto, pessoal-423,
472.
Veterinário
Militar Principal, 1>e880al-375,

31!7.

Inactividade:
--

por terem sido julgados incapazes do serviço temporàriamente pula junta hospitalar
de inspecção-c-B,
1~9, 333, 335,
41ô, 585.
-oficiais punidos com esta pona-21O,
211, 284, 4.02.
Indultos ou comutação de penas-304,
514.
Inspecções,
pessoal :
-da arllla de aeI'0Iláutica-208.
-das tropas de COffilluicaçiies-222,
259, 297, 505, 623.
-de artilharja-~l!l,
:/57, :13D, 395, 42:!, 45-1, 66l!.
-de infantaria-52,
218, 2.')5. 205, 337, 371, 4.50.
-de cavalaria-22l!,
258, 41io.
-do serviço tplegrMiro militar-664.
-do serviço ele administ ração militar-231,
288.
-do serviço médico - 223, 4:13, 6~5.
-das tropas e serviços ele piollriros-222,
250.
-superior da aduriuietração
do exército -12d,
168, 375, 306,
55U.
-do surviço farmaeêlltico-223.
-do serv iço veteriuúrlo
- 2JO, 531, 685.

Instituto
--

-_-

Instituto
__-

Profissional

dos Pupilos

do Exército:

no ano lectivo de 1028-192!J-630.
nomeação de professorcs-c--â, 15.
peôôoal- 15.
alunos

prumiados

Feminino

de Educação

nomcaçâo
de profes~ores-447,
pessoal-310,
68f>.

e Trabalho:

656.

J
Júris
_-

de exame:

para avaliar as provas de aptidão
de gl'"oral16, 310, 3;18.
-para avaliar as pro, ae (10 aptidão
deil'o-6ó5.

pôsto

para a promoção

ao

para a promoção

a brlgu-

2.' Série

17

iNDICE

--

para avaliar as provas especiais de aptidão para o pôsto ele
major dos capitães das diversas an~as..-16,
225, ~86.
.
-para avaliar as provas de aptidão para o posto de major
dos capitães ruédicos-17,
197, 221), 6R6.
-para avaliar
as provas de aptidão para o pôsto de major
dos capitães veterinários -17,473,
624, 686.
.
-para avaliar as provas de aptidão para o pôsto de major
dos capitães do serviço de administração
rnjlitar -17, 198,686.
-para avaliar as provas de aptidão para o pôsto de major
dos capitães do secretariado militar -17, 299, 687.
-para avaliar
as provas de aptidão para o pôsto de major
dos capitães do quadro auxiliar dos serviços de artilharia-18,
171,687.
-para avaliar as provas de aptidão para o pôsto de major
dos capitães do quadro auxiliar dos serviços de engenharia18,171,687.
-para avaliar as provas do concurso à admissão ao quadro
permanente dos oficiais médicos - 398.
L

Listas:
-.

- de apuramento e classificação final dos alunos da Escola Mihtar que concluíram os diferentes cursos -518.
-dos capitães e tenentes da arma de artilharia - 270.
-dos alferes da arma de artilharia - 308.
-dos oficiais que se ofereceram para servir no ultramar236, 403, 633.
-dos sargentos
ajudantes e primeiros sargentos das diversas
armas e servlços-87.
-dos aspirantes
a oficial das diversas armas e serviços - 69.
-dos alunos que concluíram o curso da Escola Central de
Sarg-entos - 597.

Livros oferecidos
à biblioteca do Arquivo Hlstórloo
Militar - 65, 156, lR3, 2~1, 3:í5, 409, 639, 672, 692.
Livros oferecidos
à biblioteca do Exérclto-65,156,
182, 20.>, 306, 601.

Louvores:
--

a oficiais - 10, 11, 12, 4.2, 133, 165, 166, 175, 193, Hl8, 216,
2·19, 2.')0, 2:;1, 291, 292, 323 a 325, 336, 368. 374, 391, 390, 39'3,
416, 417, 41R, 424, 470, 502, 503, 511, 5~6, 618.
a indivíduos da classe civil - 292,368, 392.

ManutençAo
Medalhas:
-------

Militar, pcssoal-

221,299,397,42-1.

assidu\'dado d serviço no ultramar - 58.
autorização para aceitar e usar insígnias c condccorações22,57,14.1,263,261,303,312,374,41;',512,
56l, fl92, 665.
bons serviços-162,
209, 2·17, 285, 322, 363, :.187,573,651.
coragem, abnegação e humanidade - 22.
Cruz de Guerra -112,
373.
Cruz Vermelha Portuguesa-18,
141, 171, 225,262,299,311,
375, 506, 561, 589, 664.
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--

de comportamento exemplar-.23, 59, 144, 174,198,200,230,
264, 343, 375, 399, 512.
-de filantropia e caridade do Instituto de Socorros a Náufragos - 22, 5l:!,173, 227, 263, 303, 374, 425, 511, 512, 665.
-Ordem de Avis-57, 143,301,389,507,508,592.
-Ornem de Cristo-57,
142,173,198,263,264,302,341,374,
507,562,593,665.
-Ordem de S. Tiago da Espada- 302,303,608.
-Ordem da Tôrre e Espada -58,388,415,506,562.
Medalhas estrangeiras:
-Cruz Vermelha de Cuba-227,
264.
-Cruz Ve rrnclha Alemã - 303, 665.
-Cruz Militar de 1." classe da Bélgica - 342.
-Grand Cordon I'Ordre de Leopold II - 303.
-Legião de Honra-l44,
665.
-Mérito Militar de Espanha - 22, 374; 425.
Ordem Militar do Leão Branco -660.
-Ordem de S. Silvestre - 592.
-Ordem do Mérito Civil de Espanha - 374.
-Ordem da Coroa da Bélgica - 263.
-Ordem de Leopold II da Bélgica-57,
512, 561.
-Ordem de S. Gregório Magno - 303.
-Ordem da Rosa Branca da Finlândia - 303.
-Ordem da Coroa de Itália-342.
Média dos capitães e tenentes promovidos ao pôsto
Imedlato-19.
Ministério da Guerra, pessoal:
-1.· Direcção Geral- 43, 135, 167, 216, 251, 325, :337,559,
619,659.
-2.' Direcção Geral- 45, 135, 167,194,216, 294,325,332,389,
393,418,471,504,588,619,660,683.
-3.· Direcção Geral-12,
49, 136, 167, 194, 217, 337, 559,586.
-Repartição Geral- 51, 171.
Monteplo dos Sargentos
de Terra e Mar, balancete30,358.

o
ObltuárI0-32,
66, 158, 185, 207, 240,281,318,329,360,384,
411,435,495, 528,550,568,602,639,672,693.
Oferecimento
de livros ao Arquivo HistórIco Militar - 65, 156, 183, 281, 355, 409, 639, 672, 692.
Oferecimento
de livros à Biblioteca do Exérc!to6fi, 1M, 182, 206, 306, 601.
Oflclals:
-abatidos ao efectivo do exército nos termos do artigo 175."
do Código de Justiça Militar-332.
-abatidos ao efectivo do exército por deserção-41, 163.
-aprovados no exame para o pôsto imediato- 27, 148, 149,
177, 178, 203, 231, 232, 23li, 265, 268, 305, 345, 377,101,402,477,
59G.

--

condecorados com a Cruz de Guerru-142.
condecorados com a Ordem da Tôrre e Espada - 58, 388
415, 506, 562.
-condecorados com a Ordem de Avis-57, 143, 389, 507, 508,
592.
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--

condecorados com a Ordem de Cristo-57, 142,173,198,263,
264,302,341,374,507, 562,593,665.
-condecoradoscom a Ordem de S. Tiago da Espada - a02, 303,
508.
-condecorados com a medalha de bons serviços-162, 209, 247,
264, 285, 322, 363, 397, 573.
-condecorados com a medalha de filantropia o caridade do
Instituto do Socorros a Náufragos-22,
58, 199, 227, 263,
303,374,425,511,512,665.
-condecorados com a medalha de coragem, abnegação e humanidade .- 22.
-condecorados com a medalha de comporta.montoexcmplar
23, 59, 144, 200, 230, 264, 3l3, 375, 399, 512, 625.
-condecorados com a medalha da Sociedade Portucuesa da
Cruz Vermelha -18, 141, 171, 198, 225, 262, 299, iH1,%75,561,
589, 661.
-condecorados com medalhas estrangeiras-22,
57,144,263,
264,303,342,374, ·145,512,561,592,665.
-demitidos nos termos do decreto n.? 15:790, do corrente ano127.
-eliminados dos quadros do exército-expulsos do serviço do exército - 363,605.
-falecidos-32, 66, 158. 185, 207, 240, 281, 318, 329, 360, 384,
411,435,495,528,550,568,602,639.
-julgados incapazes do serviço activo -41, 129,131,210,211,
244,286,291,362,37,388,416,502,553,617,647,655,682.
-julgados incapazes do erviço temporàriamente-8,
129,
161, 333, 335, 416, 5 5.
-julgados incapazes de todo o serviço - 35, 38, 41, 161, 164,
210, 214, 246, 287, 416, 470, 502.
-louvados-10, 11, 12, 42, 133, 165, 166, 175, 193, 199,216,
249, 250, 251, 2!)1, 292, 323 a 325, 336, 36H,374, 391, 392, 399,
416,417, ·118,42·:1,470, 502, 50:~,511, sse, 618.
-que atingiram o limite de idade -3 8,41, 127,129,189,190
192,214,2-16,281,287,333,362, 36i, 365,387,388,389,414,416
447,502,606,609,617,617,655,678,682.
-que chegaram à sua altura para a promoção-476, 479,514,
564,565,568,667,68.
-que chegaram à sua altura para entrar no quadro - 20, 61,
144,176, 202, 232, 26:>,269, 305, 327, 345, 316,376,377,401,402,
403,425,427,475,478,479,480,565,594,596.626,
629, 630,666,
667,668,688,690.
.
-que contam a antiguidade do pôsto-1!5,
147,307,473,564,
667, 668, 689, 690.
-que desistiram de servir nas eoI6uias-20, 306, 515, 689.
-que foram autorizados a aceitar c usar insígnias e coudecor3çõe8-22, 57, 114, 227, 263, 264, 300, 312, 3H, 445, 512, 561,
592,665.
-que ocupam na respectiva escala os lugares que lhes vão
indicados - 233,266,307.
-que são incluídos na lista dos oferecidos para servir nas
colónias - 666.
-separados do serviço nos termos do artigo 158.· do regulamento de disciplina militar-126, 128, 210,287.
suspensos das funções de serviço nos termos do artigo 151.·
e-e
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do regulamento
480,594,688.
-transferidos
471.

de disciplina

militar-

21, 145, 232, 266, 307,

por motivo disciplinar-13,

Oficinas gerais

de fardamento

14, 137, 196, 394,

e calçado, pessoal-

340,

397.

Oficii1as gerais
Oficinas gerais

de material aeronáutico,
pessoal298.
de material de engenharia -197,397,

424.

Ordem

de Avis, coucessão

desta medalha-57,

143, 301, 389,

507, 508, 592.

Ordem

de Cristo:

---

autorização para usar a palma dourada-424.
concessão desta medalha - 57, H2, 173, 198, 263, 2G4, 302,
3U, 374, 507, 562, 593.
Ordem de S. Tiago da Espada, concessão desta medalha302, 303, 508.

Ordem
---

da Tôrre

e Espada:

autorização para usar a palma-58,
concessão desta medalha-58.

38H, 415, 506, 562.

p

Pensões

a viúvas e órfãos

de oflolals -1,

33, 125,187,

188, 243, 283, 442.

Portarias:
_-

louvando os oficiais que constituíram
a missão militar portuguesa que foi a 1<'rallça representar
o nosso exército no acto
da entrega do Monumento aos ;\[ortos da Grande Guerra em
La Couture - 9.
-louvando o tenente de artilharia
Francisco de Melo e Costa
pelos serviços que prestou como ajudante do chefo na missão
portuguesa
quo foi a França representar
o nosso exército na
entrega do Monumento aos Mortos da Grande Guerra em La
Couture -10.
-dissolvendo a comissão nomeada por portaria de 6 de Outubro de 1\128 e louvando os oficiais (tue a compunham -] O.
-reorganizando
a comissão de iistór ia militar criada pelo
decreto n.? 9:290, de 12 de Dezembro de 1\J23-11.
-louvando o tenente módico miliciano António Auzusto da
Silva Martins pela elevada competência, notá\ 01 aptidào e devotado patriotismo
como representou
Portugal
nas provas de
tiro dos jogos olímpicos realizados
na Hulanda em Julho do
ano fiudo - 12.
-nomeando engenheiro ng rcgado à comissão executiva do ~anató rio para Sargentos
'I'uborculosos
do Exército de Terra ('
Mal' o capitão de artilharia
António 'I'ôrrcs Baptista - 42.
-admitindo no Asilo de luválidos Milt tares da Princesa D. :\laria Benedita o segundo cabo da 6.' companhia de reformados João
Ilcn riq ues - 42.
-louvando o coronel de infantaria,
com o curso do estado
maior, pela inteligência,
íntorêssc pela instrução e computêucia
demonstradas
com a publicação
do livro Introdução ao estudo

do combate da infantaria -12.
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a lista da antiguidade
dos aspirantes a oficial
armas e serviços referida a 31 de Dezembro de

--

promovendo ao pôsto de aspirante a oficial vários primeiros
sargentos
de infantaria,
artilharia,
serviço de saúde e do quadro de picadores militares -132.
-louvando o general Francisco das Chagas Parreira pelo z êlo,
inteligência
e competf>ncia manifestados no desempenho do cargo
de administrador
geral do exército -133..
• .
-nomeando uma comissão de recepção da missão do exercito
espanhol e da équipe representativa
da guarnição militar de
Madrid que ve~ a Lisboa tomar parte no encontro de foot-ball
Lisboa-Madrid
militar -134.
-admitindo no Asilo de Inválidos
Militares da Princesa D.
Maria Bencdita o primeiro cabo Francisco Carlos de Oliveira,
do Depósito- Militar Colonial-135.
~..
-nomeando uma comissão para proceder com urguncia à revisão dos padrões de material de guerra em uso 110 exército, propondo os que devem ser abandonados e as modificações a introduzir nos que devem ser mantidos para sua melhor utilização165.
-louvando o major do serviço de administração
militar José
Ribeiro da Costa Júnior pelos dotes de inteligência,
interêsse
pelo exército e pela ecóuomia nacional manifestados no livro
A agricultura p.lo exército-165.
-louvando vários oficiais pelos serviços prestados no Arquivo
Geral do Miuistél'io da Guerra.
-louvando o capitão de cavalaria António Francisco Palermo
Leal de Oliveira pelo zêlo, dedicação e conhecimentos revelados na frl'qüência
do curso da Escola de Educação Física de
Gand, Bélgica -166.
-nomeando uma comissão para elaborar
um projecto sôbre
promoções aos postos inferiores do exército -16G.
-louvando o major de iufantaria
Artur Leal Lôbo da Costa
pela forma corno exerceu o comando do batalhão de caçadores
n.s 5-193.
-adrui tíndn no Asilo de Inválidos
Militares
da Princesa
D. Maria Benedita
o segundo músico de 2.' classe Jacob da

Silva-193.

--

..

louvando o Club Nports da Madeira por ter organizado uma
festa em benefício dos soldados mutilados da Grande Guerra-

214.

abatendo ao corpo de inválidos do Asilo de Inválidos Militares da Princesa D. Maria Benedita o major reformado Custódio António da Silva - 215.
--,
louvando o capitão do regimento de infantaria n .• 4 Rodrigo
Alvares Porei ra por ter executado um trabalho em relêvo de
rcconstitUl'ção histórica do antigo Castelo de H. Brás, da cidade
de Ponta Delgada ......215.
..._ louvando o coronel de artilharia
Jacinto dos Reis Fisher
pela forma como exerceu o comando interino da 2.' região militar216.
-mandando dissol"er a comissão euccrregada
de estudar os
móto,lotl de alláli~e elos medicamentos para o exército e louvar
08 seus membros - 2~9.
louvando o general Jo é Ernesto de Hampaio pela forma
--

2."8ârie
como desempeuhou

~.
--

o cargo de director

da arma de infantaria-

.

louvando o capitão de infantaria
Liberato Eugénio de Sá
Viana Brandão pela illtelig&neia, muita eompetência e iuterêsse
pela instrução do exército manífest adcs ~a pablicação do livro
Manual para o emprêgo da metralhndor« ligeira Lewis - 250.
-noaieaadc uma comíssão para proceder ldevisio dos padrões
de waterial dp aquartelamento
adoptados no exército, propondo
as alterações
a Introduzir
nos que devem ser mantidos, para
sua melhor utilizaçã.o, e os que devem ser abandonados no têrmo
da sua dllração - 250.
.
louvando
o coronel de infantaria
Francisco
Bernardo do
Canto pela forma como exerceu o comande 'ilo regimento de infantaria n.· 1-..- ~51.
-louvando o general JO'ão Carlos Craveiro Lopes pela forma
como desempenhou
o cargo de cOmandantl3 da 1.' região rnilítar-291,
-louvando o coronel de artilharia
Hamílcar Barcínio Pinto
pela forma como exerceu o cargo de director da arma de aeronáutica - 292,
-louvando o major de infantaria,
com o curso do estado maior,
AIlt,ónio Daniel de Matos pela forma como desempenhou as fun9Ões de chefe do ~"tado maioe da V região militar - ~92.
nomeando para fazerem parte da comissão executiva do Sanatório para Sarg-entos de Terra e Mar o tenente-coronel
de infantaria
Fernando
Álvaro de Almeida Oarvaího e o sargento
ajudante da brigada de artilheiros da armada .fosé Faria-2.92.
-louvando o cidadãOf Benjamim J1'r800i8co Cró pelas ofertas
de dinheiro e objectos de arte feitas à carfllira de tiro de Mortágua-293.
-nomeando consultor jurídico da comieaão do Sanatório para
Sargentos
o cidadão Dr. Alfredo Augusto Filipe e agregar à
mesma Comissão o primeiro
músico. reformado, Artur Odorico
da Cos~a Raposo ii o primeiro sarlento,
ref~rmado, Adelino
, Emllio Mendes Leal - 293.
I
-louvando o capitão médico miliciano
João Baetos Lopes
pelos sefviç08 pfllBtadoa como director da el miea de urolcgla
no Hospital Mihtall P~i.ncipal - 323.
-louvando tis generais Miguel Baptista da tiilva Cruz, Artur
Ivens Ferraz e A.mílqa.r de Castro Abrftu e Mota, directores das
Vj 2.· e 3.· Direcções
Gerais do Ministério da Guerra, pela
forma como desempenharam
as funções de que estavam iuvestidos-323.
-louvando os generais Ernesto' Maria Vieira da Rocha, Ricardo Júlio Ferraz e Adolfo César Pina, 08 coronéis, tirocinados,
RaúI Olímpia Boaventura
Ferras e do COl'pO do estado maior
Eduardo Augusto Marqu.es, médico Fraoc.isl.IO Dinis de Carvalh~ vetetiná.rio
José Alva» &m3es e do serviço de administração militar João Carlos de Sousa Schiappa. de Azevedo pela
lorma como t3m desempenhado
os s61'1v1\,osa seu carRO -~:!3
-louvando o general Domingoa Augll8to Ah'es da Costa Oliveira pela forma como tem exercido o cargo de governador militar de I~lsboa - 824,
louvando o coronel de artilhama
José Jorge Ferreira da
Silva pela forma como tem desempenbaeJo as fun9õeB de chefe
do Galiineie do Min-iatro i. Guerra - SU.
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louvando o major do secr ts riado militar António Maria
Gonzaga Pinto Júnior pelos importantes
serviços prcatades na
Repartição do Gal,illcte do Miuist ro da Guerra - 3:H.
louvando os capitães do artilharia
J056 Vitorino Branco, do
cavalaria, COBI o curso do estado JI aior, Angelo de Aguiar Forr 'ira e o tenente de artilharia
Aruual Afra Nozes pela forma
tomo desempenharam
o cargo de ajudantes de campo do Ministro da liuerra - 324.
louvando o capitão de infantaria
Gastão Ribeiro Perei ra
pelos serviços p restados na Repartição
do Gabinete do Ministro da Guerra - 325.
louvando o major de infantaria, na situação de reserva, Jaime
Madeira Pinto, pelos serviços prestados na Repartição do Gabineto do Minist ro da Guerra --' 325.
louvando o coronel, na aituação
de reserva, José Joaquim
Canhâo pela forma como desempenhou o cargo de chefe da 1."
Repartição
da 1.' Direcção Geral do Ministério da Guerra-

325.

•

louvando o coronel graduado do cavalaria António Belard
da Fonseca pelos relevantes serviços prestados em 1915, durante
a concentração de fôrças militares JlO Entroncamento
em preparação para a entrada na guerra - 33ti.
-louvando o tenente de artilharia
José Vítor Nobre da Costa
Requeira pelo zê lo, dedicação e competência que demonstrou no
está~io da e~p ..ci ali dade de defesa contru aeronaves
que foi
mandado realizar no exército franCI's - aan.
-louvando os tenentes de cavalaria Humberto Bueeta Martins
e J ainie Trancoso Leote do Rêg-o pelo muito zêlo, dedicação e
coahecimeutos
revelados no estágio da especialidade
do auto-metralhadoras
de cavalaria
qUtl foram mandados realizar no
exército francê~-3i1ô.
-adrnit.in.lo
no A ilo de Invülidos Militurcs da Princesa D. Be·
nedita o segundo sargento da guarda fiscal César Augusto de
Matos-337.
-nomeando uma comissão para proceder à. confecção de um
novo regulamento de remonta - 367 .
.__
louvando o capitão médico miliciano João António
Pinto
Bagulho por ter preatado vários c desiutere .sados auxílios para
a construção da carreira de tiro de EI v as - 31iS.
--louvando o goneral João Alvos Camacho pelos serviços prestados como presidente do Supremo rrribullall\1ilital'-368.
~
Icuvaudo o teuente-corouol
do quadro auxiliar' dos serviços
de artilharia
João :\larçal pelos serviços prestados
no distrito
de recrutamento
e reserva li.· 16 - 36!}.
-nomeando para fazer parte da comissão de que trata a portaria de 1 de Setembro de 1921 o major de infantaria
António
Piros Pereira JÚnior-369.
-louvando o coronel de infantaria
Casimiro Vítor do ~ousa
'feles pela forma como tem comandado \ J:<:scoJa Prática do 1nfantana - ~n1.
...___ louvando o l1Iajor l.U~dioo José Maria So~re" por tor pre,,·
tnllo voluntária o gratuitalnente
as i,tQu('ia clíui<!a a todo o pesBo~l da companhia do batalhão n.O I) da guarda nacional l'!'PlIbhcRlla, com soue em A'eiro,
bem 001110 às respectiva,., falld-

--

lias-39l.

-

louvando

a firma

SIato & Marblo Quaries
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pelo
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oferecimento de lousas necessárias para as obras da carreira de
tiro de Valongo-392.
-nomeando vários oficiais vogais auxiliares da Comissão de
História Militar - 392.
-louvando o tenente-coronel
do secretariado
militar José Bernardo da Costa Restolho pela forma como desempenhou o cargo
de secretário do Supremo Tribunal Militar - 393.
-reconstituindo
a comissão encarregada
de levar a efeito
anualmente a comemoração da batalha de Ourique - 393.
-louvando o tenente-coronel
de infantaria António Henriques
Simões de Sousa pela forma como comandou o corpo de alunos
da antiga Escola de Guerra - 416,
-louvaudo vários oficiais pela forma como representaram
Portugal nos concursos hípicos de Madrid e Barcelona - 417.
-louvando o tenente do regimento de infantaria n.v 8 por ter
oferecido valiosos documentos ao Arquivo Histórico Militar-417.
-louvando o general de divisão, reformado, José Estêvão de
Morais Sarmento, pela forma COlIJO' exerceu o cargo de vice-presidente do Conselho Tutelar dos Exércitos de Terra e Mar - 417.
-louvando o general Francisco
das Chagas Parreira
pela
forma como desempenhou as várias comissões de serviço de que
foi encarregado
durante a sua longa carreira militar - 418.
-louvando o coronel de artilharia
Jacinto dos Reis Fischer
pela forma como desempenhou o cargo de comandante da Escola
Prática de Artil haria - 418,
-louvando o general Felisberto
Alves Pedrosa pela forma
como desempenhou as várias comissões de serviço durante a sua
longa carreira rnilitar-470.
-louvando o capitão do serviço de administração
militar Augusto Alves Rodrigues
pela forma como desempenhou o lugar
de tesoureiro no Conselho Superior de Viação-502.
-nomeando uma comissão para organizar o diploma destinado
a regular a situação, condições de promoção, tirocínio e estágios
a que são obrigados os oficiais com o curso do estado maior julgados aptos pa. a o mesmo serviço - 503.
-louvando o coronel de infantaria
Octávio Frederico
Dias
pelo zêlo, dedicação, tato e competência
com que desempenhou
durante vinte e dois anos vários cargos no Colégio Militar -- 503.
-louvando o capitão de engenharia Vergílio António Gomes
Ferreira Quaresma pela forma como procedeu à modificação da
estação radiotelegráfica
de Coimbra - 503,
-nomeando para fazer parte da comissão executiva do Sanatório para Sargentos Tuberculosos
o primeiro sargento do quadro dos sargentos
do secretariado militar .leremias da Conceição Dias - 585.
-louvando o coronel de infantaria,
com o curso do estado
maior, Armando Bertoldo Machado, pela muita proficiência, zêlo
e dedicação e perfeita lealdade que tem manifestado
no desempenho elas funções de chefe do estado maior da 4.' região mil itar-586.
-louvando o capitão do extinto quadro de capelães militares
.Ioão da Costa Lobato pela forma criteriosa e verdadeiramente
distinta como tem desempenhado as funções de chefe da Repartição de Justiça do quartel
general da 4.' região militar586.
-louvando o capitão de cavalaria
Carlos Alberto da Silva
Abrantes pelas suas faculdades de trabalho, competência e de-
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dicação que demonstrou em todos os serviços que lhe foram cometidos no depósito de remonta e garanhões - 586.
-exonerando, a seu pedido, de presidente da comissão de história militar, o general José Justino Teixeira Botelho e nomeando para o substituir o general reformado José Estêvão de
Morais Sarmento - 586.
-promovendo a aspirantes a oficial vários primeiros sargentos
e sargentos ajudantes das diversas armas - 586.
-nomeando para fazerem parte da comissão a que se refere o
artigo 9.° do decreto n.s 17:596, de 11 de Dezembro, o tenente-coronel de artilharia, com o curso do estado maior, Carlos Elias
da Costa Júnior, o major de infantaria, na situação de reserva
Jaime Madeira Pinto, e o capitão do secretariado
militar Olímpio Manuel Pedro de Melo - 618.
-nomeando uma comissão a fim de elaborar as bases para a
organização de uma escola onde se pratique o tiro para a artilharia de costa e contra aeronaves - 618.
-louvando o coronel de cavalaria
Manuel da Costa Latino
pela inteligêacia,
dedicação pelo serviço e provada competência
com que durante muitos anos desempenhou
os serviços de remonta-618.
-exonerando, pelo pedir, do lugar de secretário da comissão a
qlfe se refere a portaria
de 3 de Abril do corrente ano, publicada na Ordem do Exército n. o 5, 2." série, o tenente do batalhão
do caçadores n.O 7 Alberto Alfredo de Gusmão e nomeando para
o substituir o tenente do sec
ariado militar Luís de Lima Castela-618.
-nomeando vários oficiais para constituírem uma comissão encarregada de rever e modificar o regulamento de continências e
honras militares - 619.
-nomeando o capitão do serviço de administração
militar
Bráulio Ludgero du Freitas para fazer parte da comissão encarregada
de proceder à revisão dos padrões de material de
aquartelamento
actualmente adoptados no exército-619.
-promovendo a tenentes equiparados vários alferes do corpo
activo da Cruz Vermelha Ponuguesa-619.
-nomeando o coronel de infantaria,
com o curso do estado
maior, Eduardo Ferreira Viana e o tenente- coronel de artilharia,
com o mesmo curso, José Cortês dos Santos para fazerem parte
da comissão encarregada
de proceder aos trabalhos de preparação histórica do Corpo Expedicionário
Portugu~s-656.
-dissolvendo
a eouns ão encarregada
de elaborar
Ulll projecto de regulamento para a organização da Escola Militar-656.
-nomeaudo uma comissão para estudar as alterações a introduzir na organizaçã.o da Escola Militar657.
-promovendo a aspirantes a oficial para a Escola Militar várias praças e indivíduos da classe civil-6m.
-nomeando três oficiais para constituírem
a comissão a que
se refere o artigo 9.0 do decreto n.? 17:596, de 11 de Novembro
do corrente ano-659.
-dissolvendo a cernis ão encarregada
de proceder à liquidação dos serviços gráficos do exército-659.

Praças condecoradas:
----

com a Cruz du Guerra-373.
com a medalha de bons erdços-162,
24.7, 285, 573 e 651.
com a medalha de asaídurdade de serviço no ultramar-58.
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__ com a medalha da Oruz Vermelha-18,
141, 171,198,225,
262, 299, 506 e 664.
Promoçêo a brigadeiro -448, 449, 450,454, 455 o 456.
Promoçêo a ~ene ..al :
__ por antiguidade - 449 e 653.
-por escolha-437.

Rectlflo8ções-27,
158, 185, 207,241,281,318,360,385,411'
436, 496, 569, 603, 640, 673 C 693.
Reoursosl
__ do Conselho de Recursos -4,5,
7, 9, 33, 35, 41, 159,t~()0,209,
211, 214, 287, 322, 362, 366, 387, 552, 610, 653, 676 e sso.
Reforma:
__ nos termos do artigo 157.° do regulamento do disciplina militar-210.
__ DOStermos do artigo 10.° do decreto n.v 17:378, de 27 de Setembro - 502, 606, 600, 616, 647, 678 e 682.
__ nos termos do artigo 60.° do decroto n.O 12:017, de 2 do
Agosto de 1926-219, 333, 389, 41i, 416 e 447.
__ DOStermos do decreto 0.° 16:443, de 1 de .I!'everelro-362
e 498.
•
__ nos termos do artigo 81.° da carta de lei de 12 de Junho
de 1901- 287.
__ nos termos do artigo 157.° do }'egulamcuto de disciplina militar-21O.
__ por terem atingido o limite de idade lIOS.tormos do n.? 2 o
do artigo 3.· do decreto de 25 de Maio do 1911-3,8,41,127,
129,189,190, 210, 214, 246, 287, 322, 302,365 0408.
__ por terem sido julgados incapazes de todo o serviço pela
junta hospitalar de inspccçrio-35,
38, 41,161,161, 21l, 246,
287,416,470 e 502.
Regiões mlllt8res~p6ssoal:
__ V-52, 19,1,217, 251, 2159,294, 337,396,448,560 e 58fl.
_
2."-136, 217, 252, 294, 369, 449 e 620.
__ 3."-12, 52, 253 e 449.
__
4." -16\), 2M, 29! c 44U.
Reserva:
__ nos termos do artigo 7H.odo decreto 11.°17:378, du 27 de 'eterobro-470, 6O\) e 678.
__ nos termos do n.? 4.° do artigo 2.' do decreto II 25 de Maio
de 1911-160, 18\) 249,288,32:1 c ,114.
__ nos termus do decreto u.? 16:443-389 e 590.
__ nos termos do D.O2.0do§2.0 do artigo 60.· do decreto n.012:017,
de 2 de Agosto de 1\)26-161, 190, 322, 387, 388, 4L4, 447, 586,
616, 647 e 655.
__ nos termos do artigo 9.° do decreto do 25 de Maio de 1911 164.
.
__ por terem atingido o limito de idade 1I0S termos do n.· 2.·
do artigo 2.° do decreto du 25 de Maio d~ 1911-192, 21t, 284,
333 e 364.
__ por terem sido jul gados incapazes do serviço activ o p la
junta hospitalar de lDspccção-3, 5, 41, 120, 131, 160,210, 211,
244, 286, 291, 362, 364, 887, 388, 416, 502, Ma, 616, 647, ese
0682.
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s

S. Tiago da Espada:
-concessão desta medalha - 302, 303 e 508.
Serviços meteorológicos
do exército, pessoal-298.
Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha:
-concessão desta medalha-18,
141, 171, 198,225, 290, 341,
375, 506, 561, 589 e 664.
Supranumerárlo8 :
-por ter deixado de prestar serviço na Escola Militar-37.
Supremo Tribunal Militar:
-p9ssoal- 321 e 333.
T
Tôrre e Espada:
-autorização para usar a palma - 342, 398, 415, 506 e 562.
-cOllces~ão desta medalha - 58.
'
Transferências
por motivo disciplinar -13, 14, 137,
196, 394 e 471.
Tribunais militares, pessoal:
-Lisboa-197,
321, 609 e 623.
Pôrto - 334 e 398.

v
Valor Militar, autorização para usar a palma dourada -664.
Vencimentos dos oficiais de reserva e reformados.
21, G4, 66, 155, 181, 183, 204, 238, 240, 280, 316, 354, 378, 406,
429,483, 51G,517, 568, 637, 671 e 691.
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MINISTERIO DA GUERRA
26 DE JANEIRO DE 1929

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se ao Exército o seguinte:

1,O-Decrete
lIinislhio

da Guerra - f.& Direcção Geral- 1.& Reparliçãe

Usando da faculdade que me confere o n." 2,° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de Novembro de 1926,
por fôrça do disposto no artigo LOdo decreto n. o 15:331,
de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da
Guerra: hei por bem decretar que, nos termos do decreto n." 16:070, de 25 de Setembro do ano findo, se
pague o subsídio mensal de 6Q, a D. Maria da Piedade
Marques de Carvalho, viúva do capitão de infantaria, reformado, Joaquim Martins de Carvalho.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Governo da República, em 12 de Janeiro de 1929. - ANTÓNIO ÓSCAR DE Fn..\GOSO CARMONA - Júlio Ernesto de Morais Sarmento.

2. o - Por decretos de 29 de Dezembro findo:
linisléri,

da Guerra - t . & Direcção Geral- {, & Bepartição

Abatidos aos respectivos quadros dos oficiais do exército metropolitano, nos termos do artigo 3.0 do decreto
n.O 16:209, de 10 do corrente mês, os seguintes oficiais

2
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do extinto quadro privativo das fôrças coloniais, presentemente na situação de reformados:
Capitães Bernardo Augusto Alves e José Marques de
Almeida.
Tenente Júlio dos Santos.
Alferes Firmino de Matos Marçal.

linistério da Guerrl- 1.& Direcção Geral- P

Repartição

Abatidos aos respectivos quadro dos oficiais do exército metropolitano, nos termos do artigo 3. do decreto
n.? 16:209, de 10 do corrente mês, os seguintes oficiais
do extinto quadro privativo das fõrças coloniais, presentemente na situação de reserva:
Capitão António de Oliveira Ramos.
Tenente Abel Alves Afonso.
0

3.· - Por decretos d. 5 do corrente
lIinistério da Guerra -

me.:

t. Direcção Geral- i. & Repl,tiçã.
&

Nomeados proíossores ordinários efectivos do Instituto
Profissional dos Pupilos do Exército, nos termos do § 1..
do artigo 151.0 do regulamento do referido Instituto, o
tenente-coronel de infantaria Júlio César Ferreira e o
tenente do serviço de administração militar João Rodrigues Franco, respectivamente da Língua Pátria do curso
preparatório do Comércio e Indústria e da 7.& cadeira.

liuiatéri. da herra-

La Diretç1. 'eral-

2.& Bepartiçio

Farmáoia. Central do Exéroito
Delegação

n.s 7

Capitão farmacêutico miliciano do quadro especial, em
inactividade, Alfredo Marques Canário, por ter terminado a pena que lhe foi imposta •
.A.didos

Capitão veterinário do regimento de telegrafistas Tito
Lívio Xavier e 'O tenente miliciano de infantaria do quadro especial do batalhão de caçadores n. o 4 Vítor Carlos

2.' Série
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Braga, por terem sido requisitados para desempenhar
comissões de serviço dependentes do Ministério das Colónias, respectivamente nos termos dos artigos 2.° e 5.°
do decreto n.? 13:309, de 23 de Março de 1927.
Disponibilidade

'I'enente-coronel de engenharia Luis de Meneses Leal
que, de regresso do Ministério das Colónias, se apresentou ..
em 3 do corrente mês.
Reserva

Capitão do batalhão de caçadores n." 3 José Guilhermino e o alferes do batalhão de caçadores u." 6
Manuel Gonçalves Baptista, ambos adidos ao quadro,
por terem sido julgados incapazes do serviço activo,
sendo o segundo nos termos do § único do artigo 9.° do
decreto de 25 de Maio do 1911.
Reforma

Coronel João Maria de Aguiar e o capitão Joaquim
Marques da Silva, ambos na situação de reserva, por
terem atingido o limite de idade, nos termos do n.? 2.°
do § 2.° do artigo 60.° do decreto n.? 12:017, de 2 do
Agosto de 1926.

4. ° - Pur decretos de f2 do corrente mês:
liuislério da Guerra -

t.a Direcçio Geral- ta 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,
desde as datas que lhes vão designadas, aos oficiais em
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-majores:
António Marcelino Monteiro e
António Rodrigues da Cunha Azevedo no regimento de '
infantaria n.? 18, João de Sena Belo Júnior no distrito
de recrutamento e reserva n.? 12, Zeferino Camossa
Ferraz de Abreu no quadro da arma, e capitão José
Ribeiro Barbosa no batalhão de caçadores n.? 9, desde
1 de Novembro de 1928.
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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:
JO'ãO'Baptista Trancoso no regimento de intantaria n." 9, José Ribeiro da Fonseca
Mendonça no Instituto Profissional dos Pupilos do Exórcito, Marcelino Pais de Figueiredo Alves na 8. a Repartição da 3. a Direcção
Geral do Ministério da Guerra,
Júlio César Gonçalves
e Manuel de Deus Fonseca, no
quadro da arma, desde 1 de N ovembro de 1928 j tenente
José Guilherme Pacheco no batalhão de caçadores n." 9,
desde 1 de Dezembro de 1928. Cavalaria - capitães:
Pedro Marques
Lima e José António Gonçalves no regimento de cavalaria
n." 8, desdeI
de Novembro de
1928 j tenente J 0'11.0' António da Conceição César no regímento de cavalaria
n.? 1, desde 1 de Dezembro de
1928. Secretariado
Militar-c= capítão Artur da Silva Videira no quartel general da 3." região militar, desde 1
de Novembro de 1928. QuadrO' auxiliar dos serviços de
engenharia-e--José
de Figueiredo no Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército,
desde 1 de Novembro de 1928.
QuadrO' doe picadores militares -- capitão Alfredo Veloso
no regimento de artilharia ligeira n, ° 2, desde 1 de N 0vembro de 1928.

I

\

Por terem completado o tempo de serviço efectivo, desde a
sua promoção a tenente, necessário para o primeiro aumento
de iO por cento sôbre o sôldo :
Artilharia-tenente-coronel
Abel de Abreu Soto Maior
na Direcção da arma de artilharia,
desde 1 de Dezembro de 1928. Serviço de saúde-c-capitão
médico Manuel
Pinto no Hospital
Militar Regional n.? 2, desde 2 de
Junho de 1925.
Rejeitado
O' recursO' interpO'stO' perante O' OO'nselhO' dO'
RecursO's pelO' tenente de infantaria,
dO' extintO' quadrO'
cO'lO'nial, AntóniO' FerrO', pO'r ter sidO' interpO'stO' fO'ra dO',
prazO' legal.
Estado maior do exército
Ohefe, O' general Amilcar
de CastrO' Abreu e MO'ta,
ficandO' exO'neradO' de quartel.mestre
general.
Adidos
CapitãO' milicianO' de infantaria,
dO' quadrO' especial,
da extinta DirecçãO' dO' serviçO' de estatística o estadO'
civil do OO'rpO' ExpediciO'nário PO'rtuguês, JO'ão Pires de
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Carvalho, e o tenente de infantaria, no quadro da arma,
Henrique Carlos Mata GaIvão, por terem sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes
do Ministério das Colónias nos termos do artigo 2.0 do
decreto n." 13:309,.de 23 de Março de 1927.
Adido ao quadro

Tenente do serviço do administração militar António
Cesário, por ter ficado nula e de nenhum efeito a parte
do decreto de 21 de Agosto último que o passou à situação de reforma.
Disponibilidade

Major de infantaria, no quadro de comissões, da extinta Direcção dos serviços gráficos do exército, Manuel António de Carvalho, capitão de artilharia, do extinto Parque Automóvel Militar, Joaquim Estrêla Teriaga,
que, de regresso do quadro de comissões, se apresentou
em 10 do corrente mês, e o tenente de infantaria, no
quadro de comissões, Rodrigo Brandão Guedes Pinto,
por ter sido exonerado dos lugares que desempenhava
no Instituto Profissional dos Pupilos do Exércio e na
Escola Central de Oficiais.
ReSerT&

Coronel, comandante da Escola Prática de Administraçãó Militar, João Baptista Valente da Costa, por ter
sido julgado incapaz do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção.
linislério da Guerra-S.a Dire(~ão Geral- 3.a Reparlição
Negado provimento ao recurso interposto perante o
Conselho de Recursos pelo major do corpo do estado
maior César Augusto Mano, por não ter fundamento le-

gal.

5. o-Por

decretos de f 9 do correllte mls:

liDislério da GDerra- t.a Direeçio Geral_ !.a Reparliça.
Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.· do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
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modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
desde as datas que lhes vão designadas, aos oficiais em
seguida mencionados:
Por terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial, necessário para o segundo aumento de iO por cento
sôbre o sôldo :

Infantaria - major Augusto Bivar Xavier de Azevedo
Salgado, no regimento de infantaria n." 2, capitão Carlos Eugénio da Costa Alvares, no quadro da arma, desde
1 de Novembro de 1928. Cavalaria- capitão Silvestre
Teixeira, no regimento de cavalaria n. o 3, desde 1 de N 0vembro de 1927.
Por terem completado o tempo de serviço efectivo desde a
sua promoção a tenente, necessário para o segundo aumento
de ia por cento sôbre o sôldo:

Major veterinário Estanislau da Conceição e Almeida,
na direcção do serviço veterinário militar, desde 1 deDezembro de 1928.
Por terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial, necessário para o primeiro aumento de iO por cento
aôbre o sôldo :

Infantaria-capitães:
António Areosa Correia da Cruz,
no batalhão de metralhadoras n.? 2, João Correia da
Fonseca, na guarda nacional republicana, desde 1 de
Novembro de 1928; tenentes: J01l.0 da Silva Louro, no
regimento ne infantaria n,o 2, desde 31 de Dezembro de
1927, Augusto Quadros Teles do Sampaio, na guarda
fiscal, desde 25 de Setembro de 1928, José Júlio de
Matos, no regimento de infantaria n.? 8, Amílcar Afonso
Pereira Camoesas, na guarda nacional republicana, desde
1 de Novembro de 1928, Augusto do Espirito Santo dos
Inocentes, no regimento de infantaria n. o 10, J01l.0Augusto Lopes, na guarda nacional republicana, desde 1
de Dezembro de 1928. Artilhariatenente miliciano do
quadro especial José dos Santos Barruncho, no regimento de artilharia ligeira n.? 3, desde 22 de Dezembro
de 1927. Cavalaria-tenente
Júlio Estevens, no regimento de cavalaria n. o 7, d ade 1 de Noverubro de
1928. Administração militar-tenente
miliciano do quadro especial Alberto Celso da Silva. Pico, no regimentode cavalaria 'n. o 4, desde 25 de Dezembro de 1928. Se-
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cretariado militar - capitão Jacinto J osé Moreira, na
4.a Repartição da 2.· Direcção Geral do Ministério da
Guerra, desde 1 de Novembro de 1928. Quadro auxiliar
dos serviços de artilharia - tenentes: Possidónio Lopes
Ooelho, no grupo. de artilharia pesada n. o 1, e Alfredo
José Correia Martins, no regimento de artilharia ligeira
n." 5, desde 31 de Dezembro de 1927.
Por terem completado o tempo de serviço efectivo, desde a sua
promoção a tenente, necessário para o primeiro aumento de
tO por cento sôbre o sôldo :
•

Artilharia - major Miguel Pereira Coutinho, na escola
militar, desde 1 de Dezembro de 1928. Serviço de saúde
militar-major
médico Joaquim José Cardoso, no hospital militar regional n.? 1, desde 1 de Dezembro de
1927; capitães médicos: Manuel António Enes Ferreira,
na escola prática de artilharia, desde 17 de Dezembro
de 1927, Joll.o da Maia Romão, no batalhão de metralhadoras n.? 3, desde 9 de Novembro de 1928.
Negado provimento ao recurso interposto perante o
Conselho de Recursos, pelo aspirante a oficial do secretariado militar José de Sousa Ribeiro, por não ter fundamento legal.
Escola Pràtioa

de Cavalaria

Tenente, o alferes de cavalaria Francisco António de
Araújo de Azevedo Pimenta da Gama, contando a antiguidade, para todos os efeitos, de 1 de Dezembro do
ano findo.
Oflcina.g~rai. d& material de engenharb.

Capitão de infantaria, adido ao quadro no quadro de
comissõsa, do extinto Parque Automóvel Militar, Álvaro
Leite Antunes.
Adido

Capitão miliciano de caminhos de ferro, do quadro
e peeial, João Carlos Alves, por ter sido requisitado para
desempenhar uma comissão de serviço dependente do
Ministério do Comércio e Comunicações.
Disponibilidade

Major s: d infantaria Jo110 Maria. Duarte Bomfsito e
do serviço de administração militar Francisco Filipe de
'So\Ula, ambos em inactividade, o primeiro por ter sido
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julgado pronto para todo O serviço pela junta hospitalar
de inspecção, e o segundo por ter terminado a pena que
lhe foi imposta; capitães de artilharia: adido, Ernesto
Nogueira Pestana, que, de regresso do Ministério das
Cólõniaé, se apresentou em 17 do corrente mês, e João
Vítor Ferreira da Fonseca, devendo êste ser considerado
nesta situação desde 11 de Outubro de 1928, data em
que foi colocado na Direcção da arma de artilharia, delegação na Região Sul, e de cavalaria, adido, Alberto
Faria de Morais, que, de regresso do Ministério das Colónias, se apresentou em 16 do corrente mês; e tenente
de infantaria, no quadro de comissões, Henrique Martins
Figueiroa, por ter sido exonerado do cargo de professor
da Escola Central de Sargentos.
InaotiTidade

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
do quadro especial, do regimento de infantaria n." 19,
Manuel Esteves Cardoso, por ter sido julgado incapaz
do serviço tamporàriamente pela junta hospitalar de inspecção.
Reforma

Coronel na situação de reserva José Joaquim Mendes
Leal, por ter atingido o limite de idade, nos termos do
n, o 2.0 do § 2. do artigo 60.0 do decreto n,o 12:017, de
2 de Agosto de 1926.
Q

lillisléri. ia berra - ta Diretçio Gml- 3.a Reparliç1.

Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 14 de
Julho de 1927, inserta na Ordem do luxéreito n,o 10,2. a.
série, de 16 do mesmo mês e ano, que deu baixa do
serviço militar, por se achar incurso nas disposições do
artigo 2.0 do decreto com fôrça de lei n." 13:137, de 16
de Fevereiro do mesmo ano, ao segundo sargento de
infantaria António Cândido Teixeira Júnior, excepto no
que respeita ao direito a quaisquer vencimentos, que não
poderá ser-lhe reeonhecido em relação ao tempo em que
não prestou serviço militar.
Nula e de nenhum efeito a parte
Julho de 1927, ínserta na Ordem
2. a série, de 16 do mesmo mês e
que fOsse licenciado, por se achar

do decreto de 14 de
do Exército n. o 10,
ano, que determinou
incurso nas disposí-

2." Série
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ções do artigo 5.0 do decreto com fõrça de lei n, o 13:137,
de 15 de Fevereiro do mesmo ano, o primeiro sargento
do regimento de artilharia ligeira n.? 5 Domingos Ribeiro, 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.
Êste primeiro sargento foi, posteriormente àquela data,
reformado, nos termos do § único do artigo 5.0 do citado decreto n." 13:137, pertencendo presentemente à 2. &
companhia de reformados.

linistério da Guerra-3 .a Direeção Geral- 3,a lepartiçit
Adido

Coronel, supranumerário,
do corpo do estado maior
Vasco Freire Temudo, por lhe ter sido concedida licença
ilimitada.
Ministério da Guerra - Direc~ã~ do Serviço de Administração Militar
.f." Reputiçã.

Rejeitado o recurso interposto perante o Conselho de
Recursos pelo sargento aj udante da aeronáutica Joaquim
Maria Sant'Ana, por ter sido indevidamente interposto.
Negado provimento ao recurso interposto perante o
Conselho de Recursos pelo major de artilharia Joaquim
Dias Bastos, por ser manifestamente ilegal.
Negado provimento aos recursos interpostos perante o
Conselho de Recursos pelo capitão de infantaria Miguel
Cardoso, pelo tenente miliciano, do quadro especial de
infantaria, Manuel Caseiro Marques Alves, e pelo aspirante a oficial de infantaria Alberto 'I'omás de Faria, por
não terem fundamento legal.

6.·-Pllrtarill
Per portarias '1 iO " nrrutl
li.illéri.

mh:

ia hml-l.parlifÍl

i. fl~i •• I.

Tendo os oficiais abaixo designados sido nomeados, por
portaria de 15 do Outubro do ano findo, para constituírem
a missão militar portuguesa que foi a França representar
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o nosso ex-ército no acto da. entrega do Monumento aos
Mortos da Guerra em La Couture, que teve lugar em
Novembro do ano findo, e tendo-se essa missão desempenhado do en.fargo que lhe foi incumbido, com o maior
patriotismo, impondo durante a sua estada em França e
em todos os actos a que teve de assistir um cunho de
acentuada distinção, frisando sempre a nota patriótica e
militar o procurando pela forma mais alevantada honrar
o nome do nosso Exército: manda o Govêrno da Rspú-:
blica Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, dissolver lV
referida comissão e louvar os referidos oficiais pela maneira brilhante e altamente patriótica como se houveram
no desempenho da referida missão, dando-lhe assim um
público testemunho do muito apreço em que são tidas as
suas excelentes qualidades de oficiais distintos:
General João Carlos Craveiro Lopes.
Coronel na situação de reserva Eugénio Carlos Mardel
Ferreira.
Tenente-coronol de infantaria Cristovam Aires de Magalhães Sepúlveda.
linisléri. da Guerra- Repartiçit ~. Gabinet.

Tendo o tenente de artilharia Francisco de Melo e
Costa sido nomeado para, como ajudante de campo,
acompanhar o general João Carlos Craveiro Lopes,
chefe da missão militar portuguesa que foi a França representar o nosso exército no acto da entrega do Monumento aos Mortos da Guerra em La Couture e tendo o
referido oficial prestado serviços muito apreciáveisdentro
da referida missão: manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar o mesmo oficial, dando-lhe assim um público testemunho do aprêço
em que tem as suas excelentes qualidades.

Por portulas de fi d, cOlm.te mb :
li.iltéri.

u. ".rra-- Repltti~.

•• SibileI.

Dissolvida a comissão nomeada por portaria de 6 do
Outubro do ano findo, inserta na Ordem do Eeército
n,?
14, 2.- série, do mesmo mês e ano, encarregada. de
rever e modificar o serviço de correspondência e expe-.

2." Série
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diente de todas as repartiçõee,
unidades e estabelecimentos militares com o duplo objectivo de o simplificar
e de reduzir ao minimo :1 despesa que ora muito afecta
a Fazenda Nacional, e louvados os oficiais abaixo mencionados que fizeram parte da referida comissão, pela
muita inteligência, dedicação e critério que revelaram no
desempenho da missão de que foram incumbidos, demonstrando excepcionais qualidades de trabalho e competência profissional:
Coronel de infantaria Júlio Augusto Rodrigues de
Aguiar Júnior.
'I'enentecoronel
de infantaria Henrique do Melo.
Major do serviço de administração militar Eduardo
Guedes de Carvalho Meneses.
Capitães: de infantaria, com o curso do estado maior,
Reinaldo Vale de Andrade, e do secretariado militar, Júlio
de Carvalho Vidal.
Tendo falecido alguns dos membros da Comissão de
História Militar, criada pelo decreto n. o 9:290, de 12 de
Dezembro de 1923: manda o Govõrno da República
Portuguesa, pelos Ministros da Guerra, da Marinha, das
Colónias e da Instrução Pública, reorganizar a referida
comissão, que passa a ser constituída pelos seguintes ciiadãos:
Presidente:
General José Justino Teixeira Botelho.
Vogais:
General, na situação de reserva, Vitoriano José César, presidente da comissão instituída pelo artigo 17.~
do regulamento para a organização do Arquivo Histórico.
Militar, de 25 de Fevereiro de 1924.
Coronéis: do corpo do estado maior, Eduardo Augusto de Azambuja Martins e António Mário de Figueiredo Campos, e, na situação de reforma, Cristovam Aires
de Magalhães Sepúlveda.
Capitão de fragata Joaquim An~lmo da }lata e Oliveira.
Tenentes-coronéis: de artilharia, Henrique de Campos
Ferreira Lima, director do Arquivo Histórico Militar, e,
na situação de reforma, Augusto Botelho da Costa.:V oíga,
pelo Ministério da Instrução Pública.
OapitAootenente Alfredo Botelho de Sousa.
I
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Dr. António Ferrão, pelo Ministério da Instrução Pública.
Capitão do extinto corpo de capelães militares, na situação de reserva, Ernesto Augusto. Pereira de Sales,
servindo êste último de secretário.

Por portaria de 2 do corrente mês:
í

liaistéri. ia GlerTa-ta

tiretçit Geral-S.' Ileparliçit

Tendo o tenente médico miliciano António Augusto da.
Silva Martins tomado parte, sem encargo para a Fazenda Nacional, e obtido brilhantes classificações nas
provas de tiro dos Jogos Olímpicos, que se realizaram
na Holanda em Julho do corrente ano: manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra,
louvar o citado oficial pela elevada competência, notável
aptidão e devotado patriotismo, qualidades estas que
exuberantemente demonstrou naquele concurso internacional de tiro.

7 .. - Por determlna~!o do Go,~rno di República:
linistério da Guem.- 3.' DiretçãoGeral- 8. a Repartiçãt
Exonerado do cargo de 2.° sub-chefe do estado maior
do exército, o coronel tir.ocinado do corpo do estado
maior Luís Augusto Ferreira Martins, pelo pedir.
Chefe da secção fotográfica e cinematográfica do exército, o major de infantaria, em disponibilidade, Manuel
António de Carvalho.
3.' região mmtar - Quartel general

Capitão do secretariado
Silva Videira.

militar, no quadro, Artur da

GoT6rnoMilitar de Lisboa-Quartel

general

Sub-chefe, o major do corpo do estado maior da
3.& região militar Vasco de Carvalho, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Capitão de artilharia Júlio Mário da Silva Nascimento
e tenente de infantaria António Augusto de Sousa. ambos com o curso do estado maior, para os efeitos do ar-

2." Série
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tigo 48.0 do decreto n.· 14:983, de 10 de Fevereiro
de 1928.
Tenentes: de infantaria, no quadro da arma, Vicente
Gonçalves de Almeida, do batalhão de caçadores n.? 8,
Mário Humberto Ferreira Marques, e do quadro auxiliar
dos serviços de engenharia, adido ao quadro, do regimento de sapadores mineiros, Joaquim da Silva, sendo
os dois últimos sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Comando

de engenharia

Tenente-coronel de engenharia,
Luís de Meneses Leal.

em disponibilidade,

Govêrno Militar da Madeira

Nomeado para a fiscalização de que trata O artigo 7.0
do decreto n. o 14:525, de 26 de Outubro de 1927, o major, reformado, Guilherme Quintino Pinto Prado.
Quadro da. arma. de infantaria

Coronel do regimento de infantaria n. o 11 Luis Cândido da Silva Patacho, pelo pedir.
Major do regimento de infantaria n." 11 José de Mendouça Salazar Moscoso, pelo pedir.
Adido ,ao quadro

Tenente do regimento de infantaría n. o 8 Diamantino
António Brandão da Cunha Leite.
Regimento de infantaria n.O 6

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Eugénio
Ivo de Parada e Silva Leitão.
Regimento de infantaria n.- 7

Tenente chefe de música, do batalhão de caçadores
n.? 4, João Godinho, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.- 9

Tenente de infantaria, da casa' de reclusão da La região militar, Manuel António Teixeira de Macedo, por
motivo disciplinar.
Regimento de infantaria n.- 10

Capitão de ínfuntaria,
do Livramento Viegas.

adido ao quadro, Manuel José
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Regimento do infantaria n.· 11

Comandante interino, o tenente-coronel de infantaria,
em disponibilidade, José Júlio de Almeida da Costa Pereira.
Re~imcnto de infantaria n.' 18

Tenente do regimento de infantaria n. o 14 Bernardo
Pelicano de Brito e Abreu.
Regimento de infantaria n.s 17

Capitães de infantaria, adidos ao quadro, João Pereira
Pina, Dãma o Baptista de Sousa, Francisco António Marcos e João Palmeiro Pinto.
Batalhão de oaçadorea n.· 4

Alferes chefe de música do regimento
n," 7 José Luciano Gra~a, pelo pedir.

de infantaria

Batalhão de caçadorea n.· 6

Capitão do regimento de infantária
Sequeira, por motivo disciplinar.

n." 17 Jo110Nunes

Batalhão de metralhadoras n.· 1

Tenente do quadro da arma de infantaria José Honorato Gomes Pereira.
Carreira de tiro de Coimbra

Director, o major de infantaria, no quadro da arma,
JOElé Francisco Faulho Rasoílo.
Díreoção

da arma de artilharia

Tenente do serviço de udtninistrnção militar, da fábrica
de cartuehaine e pólvoras químicas, de Chclas, António
Mário Freire Tavares Belo.
Quadro da.arma de artilharia

Major de artilharia do extinto Arsenal do Exército,
Artur Gonçalves Rocha.
Tenentes do grupo índopendente de artilharia pesada
n. o 2 Selénío Gualter Calhoiros e Armando de Sousa
Lami Varela.
Regimento do artilharia ligeira n.· S

AlfereR, do grupo independente de artilharia montada
n. o 24, AI varo da Si! va Carvalho, e do serviço de administração militar, da La companhia do mesmo serviço,
António Salgueiro Máximo, pelo pedirem.

2." Série
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Grupo independente de artilharia de montanha n." 12

Oomandante, O tenente- coronel de artilharia d. delegação da Direcção da arma de artilharia na Região
Norte, Fernando Oardoso de Albuquerque.
Grupo independente de artilharia pesada n." 2

Capitão de artilharia,
Estrêla Teriaga.

em disponibilidade,

Joaquim

Grupo independente de artilharia pesada n.· 3

Alferes do regimento de artilharia ligeira n. o 3 Dúlio
Norberto Franco Simas.
Grupo do especialistas

do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
da Escola Central de Oficiais, José Silvestre.
Capitão

Regimento de oa.valaria n.· 4

Tenente de cavalaria, adido ao quadro, Ernesto Xavier Serpa Nunes.
Regimento da oavalaria n.· 8

Capitão picador do regimento de artilharia
O
Jl. 4 Teófilo Nunes Pereira, pelo pedir.

ligeira

Regimento de telegrafl.stas

Tenente veterinário do grupo de artilharia a cavalo
n." 2 Tito Lívio das Neves Oordeiro e Silva, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
•
Regimento de sapadores de oaminhos de ferro

Alferes 0.0 serviço de administração militar, da 3.:l companhia do mesmo serviço, Manuel Domingos.
Batalhão de automobilistas

Tenente do batalhão de pontoneiros Octávio Esteves
Paulo Cardoso, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Dírecção do serviço de saúde militar

Oapitão do quadro auxiliar dos serviços de saúde. da
Farmácia Central do Exército, Gaspar Maria do Nascimento.
Direoção do serviço de administração militar

Capitão do serviço do administraç1to militar, da 5. a
R{lpartiç!to da 2. a Direcção
Geral do .Ministério da
Guerra, Rómulo Pompílio da Rosa lIondetl.
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Esool.. Prátioa de Admlniatr"Qlo Kilitar
Comandante, interino, o tenente-coronel do serviço de
administração militar, da Direcção do mesmo serviço,
Francisco Homem de Figueiredo.
Oonselho Tutelar do Exéroito de Torra. e Mar
Exonerado de vogal, o coronel de artilharia Alberto
César de Faria Graça.
Vogal, o major do quadro arma de infantaria José de
Mendonça Salazar Yoscoso.
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército
Tenente de infantaria, no quadro da arma, José Luciano Cabral e Castro.
Depósito geral de material de guerra.
Tenente do serviço de administração militar, da Dírecção da arma de artilharia, João Nunes Branco Pardul.
Depósito geral de material de aquartelamento
Tenente miliciano do serviço de administração militar,
do quadro especial, da 5." Repartição da 2.& Direcção
Geral do Ministério da Guerra, Januário de Almeida.
Filipe.
Farmàcia Central do Exército
Chefe do laboratório geral de análises e estudo, o
tenente farmacêutico Homero Ferreira.
Júri para avaliar as provas de aptidão para a. promoção
a general no corrente ano:
Chefe do estado maior do exército e generais João
José Sinel de Cordes, Roberto da Cunha Baptista,
Adolfo César Pina e Artur Ivens Ferraz.
Júri para. a.valiar as provas espeotais de aptidão para o
pOsto de major dos capítãea das diversas armas no ano
de 1929:
Presidente, chefe do estado maior do exército.
Vogais permanentes: coronéis: do corpo do estado
maior, Luis Augusto Ferreira Martins; de infantaria,
João Estevão Águas; de artilharia, João Luis Carrilho;
de cavalaria, Eduardo Augusto Lopes Valadas; de engenharia' João Baptista de Almeida Arez.
Vogais eventuais: coronéis. de infantaria, Júlio Alberto do Sousa Schiappa de Azevedo; de artilharia,

t.- Série
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Adriano da Costa Macedo; de cavalaria, José Gonçalçalves Paul; de engenharia, Artur Rocha Schiappa Monteiro de Carvalho.
Júri para avaliar as provas de aptidão para o pOsto de major
dos capitães médicos no ano de 1929 :

Presidente, coronel médico Francisco Dinis de Carvalho.
Vogais: coronel do corpo do estado maior Carlos Matias de Castro, coronel médico José Henriques Bugalho
e tenentes-coronéis médicos Adolfo César Cid e Manuel
Gonçalves de Carvalho.
Jüri para avaliar as provas de aptidão para o pOsto de
major dos cap1tães veterinários no ano de 1929:

Presi.dente, coronel veterinário José Alves Simões.
Vogais: tenentes-coronéis veterinários José Manuel
de Barros Júnior e António Severino da Piedade Guerreiro,
Vogal suplente, tenente-coronel veterinário Manuel
Brás Serra.
Secretário sem voto, capitão do secretariado militar
Jacinto José Moreira.
Juri para. avaliar as provas de aptidão para o pOsto de major dos capitães do serviço da a.dmlnistração militar %1.0
ano de 1929:

Presidente, coronel do serviço de administração militar João Carlos de Sousa Schiappa de Azevedo.
Vogais: coronéis, do corpo do estado maior Fernando
Augusto Borges Júnior, e do serviço de administração
militar João de Brito Pimenta de Almeida Júnior; tenentes-coronéis do mesmo serviço Abeillard Armando
de Mira Saraiva e José Carlos de Almeida e Brito.
Vogais suplentes: coronel do corpo do estado maior
Joaquim Artur dos Santos Machado e tenente-coronel
do serviço de administração militar Vicente Ferrer Maria
Franco.

.

Júri para avaliar

as provas de aptidão para o pOsto de
major dos capitães do secretariado militar %1.0 ano d.
1929:

Presidente, coronel do corpo do estado maior José
Alberto da Silva Basto.
Vogais : coronel do corpo do estado maior João de
SOusa Eiró ; tenentes-coronéis, de infantaria António de

ORDEM DO EX~RCITO N.· 1

18

2.' Série

Barros Rodrigues e do secretariado militar Manuel de
Matos, e major do secretariado militar António Maria
Gonzaga Pinto Júnior.
Júri para avaliar as provas de aptidão para o pOsto de major dos capitães
do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia no ano de 1929:

Presidente, coronel de artilharia José Paulo Fernandes
Júnior.
Vogais: coronéis, de artilharia Óscar Cibrão Garcão e
Alexandre Herculano Garcia, e do quadro auxiliar António Rodrigues dos Santos Vidago, e tenente-coronel de
artilharia Carlos Alberto Ferreira Pinto Basto.
Vogal suplente, coronel de artilharia Luciano José
Cordeiro.
Júri para avaliar as provas de aptidão para o pOsto de major dos capitães do quadro auxiliar dos serviços de engenharia no ano de 1929 :

Presidente, coronel de engenharia Inácio Manuel de
Sousa Freire Pimentel,
Vogais: coronel de engenharia Francisco da Cunha
Rêgo Chaves e tenentes-coronéis .da mesma arma Roberto do Oliveira Pinto e José dos Anjos, o do quadro
auxiliar José Maria da Silva Figueiredo.
Vogal suplente, tenente- coronel de engenharia Vasco
Lopes de Mendonça.
8. ·-linistérie

ia herra - Repartiçi ••• labiuett

Tendo sido agraciados com a mercê da Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha abaixo designada os oficiais
em seguida mencionados, é-lhes permitido usar as respectivas insígnias:
Cruz Ver:rn.elhade Dedicação

Major de infantaria Henrique Gomes.
Capitão de infantaria José Augusto Pereira.
Tenentes: de infantaria João de Sousa Nunes e chefe
de música Henrique Lopes.
9. o _

lioistério da Guerra -

t.& Direcção Geral-I.

&

Repartiç1t

Declara-se que foram exonerados do cargo de professores efectivos do Colégio Militar os coronéis de infan-

;
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taria António Bivar de Sousa e Joaquim Inácio de Barcelos Júnior, por lhes ser aplicável o artigo LOdo decreto n.? 14:487, de 18 de Maio de 1928.

10. 0_ !Iillislério da Guerra- La Direcção Gerala) Declara-se que a média de promoção
pitão na arma de artilharia paTa os anos
foi, respectivamente, de 14 e 20 para o
de 10 e 20 para o segundo, e não de 7
como foi publicado na Ordem do Exército
rie, de 31 de Dezembro do ano findo.

2,& Repartição

a major e cade 1927 e 1928
primeiro ano e
e 10 e [) elO,
n." 19, 2.:1 sé-

b) Em conformidade com o § 5.° do artigo 21.° do
decreto de 25 de Maio de 1911, se publica a média do
número de capitães e tenentes promovidos ao pôsto imediato nas diferentes armas:
Média da promoção
Armai

-_
Infantaria
Artilharia
Cavalaria
Engenharia

A major

A capitão

--.

.

11
8
4
5

10
13
5
5

c) Declara-se que desistiram da freqüência do curso
de informação do respectivo grau na Escola Central de
Oficiais os capitães de infantaria, adidos, em serviço na
guarda nacional republicana, Aníbal de Barros e José
de Albuquerque.
d) Declara-se que são nomeados para freqüentar o
curso do informação do 2.0 grau, que funcionará na Escola Central de Oficiais de 18 de Fevereiro a 6 de Abril
do corrente ano, os capitães de infantaria, do distrito de
recrutamento e reserva n.? 15, Miguel Tavares Blanco,
e, do 1.0 tribunal militar territorial de Lisboa, Amãndio
Machado, os quais deverão apresentar-se na referida Escola no dia 17 de Fevereiro, pelas 12 horas.
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e) Declara-se que desistiram de servir no Ultramar no
ano de 1929 os capitães do regimento do infantaria n.? 6
Manuel Martins dos Reis e do regimento de artilharia
ligeira n,° 3 Rogério de Paiva Cardoso e o tenente miliciano do quadro especial dêste mesmo regimento José
dos Santos Barruncho,

f) Declara-se que o tenente do regimento de infantaria n. ° 6 Manuel Nogueira de Almeida foi transferido
para o regimento de infantaria n.? 8, e não para o regimento de infantaria n. ° 9, como foi publicado na Ordem
do Exército n.? 19, 2.a série, do ano findo.
g) Declara-se que o tenente de infantaria Carlos Alberto Barcelos do Nascimento e Silva foi nomeado director do pombal militar de Mafra, acumulando :este
cargo com o de adjunto da Escola Prática de Infantaria.
h) Declara-se que o tenente de infantaria, em disponibilidade, Rodrigo Brandão Guedes Pinto, chegou á sua
altura para entrar no respectivo quadro.

i) Declara-se que o aspirante & oficial do regimento
de infantaria n." 18 José Alfredo da Fonseca foi promovido a alferes para a mesma unidade, e não para o regimento de infautaria n.? 21, como foi publicado na Ordem do Exército n." 19, 2.& sério, do ano findo.
j) Declara se que é nomeado o capitão do infantaria
Máximo Sisenando Ribeiro Artur, em serviço no Colégio
Militar, para freqüentar
o curso de informação do
2. ° grau, a funcionar na Escola Central de Oficiais de
18 de Fevereiro ~ 6 de Abril do corrente ano, em substiturção do capitão da mesma arma Carlos Alberto Saraiva dos Santos Ferreira, que foi autorizado a adiar
por um ano a freqüência do mesmo curso.
k) Declnra-se que o coronel de artilharia, comandante
interino da 2.& região militar, Jacinto dos Reis Fisher,
que em 8 do corrente atingiu o limite do idade, continua
ao serviço por ter concorrido
vaga para o põsto de
general, por escolha, aberta pelo falecimento do general
Bernardo de Faria e Silva.
-à
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l) Declara-se que o tenente-coronel, comandante do
grupo independente de artilharia de montanha n.? 12,
Fernando Cardoso de Albuquerque, acumula êste cargo
com o de delegado da Direcção da arma de artilharia
na região norte para o desempenho dos serviços a que
se' refere o artigo 3.0 do decreto n." 15:858, de 16 de
Agosto do ano findo.
m) Declara-se que fica sem efeito a colocação no quadro da arma de artilharia do tenente do grupo índependente de artilharia pesada n.? 1 Álvaro Tavares Afonso
dos Santos, constante da Ordem do Exército n.? 15,
2.:1 série, do ano findo, devendo o mesmo oficial ser considerado colocado no regimento de artilharia de costa
n. ° 1 pela referida Ordem do Exército.
. n) Declara-se que o capitão veterinário J oão Henriques Barroso Tierno, adido de licença ilimitada, deixa
de estar nesta situ ação , continuando porém adido, mas
em serviço no Ministério das Colónias desde 6 de N 0vembro último, ficando assim rectificada a declaração p)
da determinação 7.& da Ordem do Exército n.· 17, 2. a série, do ano findo.
o) Declara-se que o tenente do serviço de administração militar António Luis Caria Rodrigues presta serviço
na comissão de aquisição de material de mobilização,
acumulando com o serviço da 5.& Repartição da 2.& Direcção Geral do Ministório da Guerra, onde está colocado.

p) Declara-se que ficam suspensos das funções de
serviço, nos termos do artigo 151.0 do regulamento de
disciplina militar, os tenentes, do serviço de administração militar, António Cesário, e miliciano do mesmo serviço, adido ao quadro, João Baptista Marques.
q) 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
presente Ordem do Exército:
Coronel da. administração militar João Baptista Valente da Costa, 322673, sendo: pensão de reserva,
255;$60; 0,14 por cento, 8694; lei n.v Bêê, 26t$45; lei
n.· 1:332, 31;$74; do vencimento total 42645 são pelo
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Ministério das Colónias, sendo Angola a última provinda onde serviu, 2M47 pelo Ministério do Interior,
16698 pelo Ministério da Instrução e 237683 pelo Ministério da Guerra; tem um aumento de 10 por cento sóbre
o sõldo.
Capitão
de infantaria José Guilhormino,
273678,
sendo : pensão de reserva, 187650; 0,14 por cento,
23610; lei n. o 888, 21i$06; lei n. o 1:332, 42612; do vencimento total 102666 são pelo Ministério das Colónias,
tendo servido em Angola, e 171612 pelo Ministério da
Guerra; tem um aumento de 10 por cento sõbre o soldo,

r) Vencimentos que, nos termos da lei n." 1:668, de 9
de Setembro de 1924, "competem ao oficial em seguida
mencionado, transferido para a situação de reforma pela
presente Ordem do Exército:
'
Alferes de infantaria, adido ao quadro, Manuel Gonçalves Baptista, 107649, sendo: pensão de reforma,
105a; 0,14 por cento, 2M9; do vencimento total 7616
são pelo Ministério das Colónias, tendo servido em Angola, e 100633 pelo Ministério da Guerra.

11. o -liaialério

da Guerra - f.~ Diret:çil Geral- 3.· Beparliçio

Declara-se que o primeiro sargento n.? 156-E, do regimento de cavalaria n." 3, Custódio Godinho Cabaço,
deve ser considerado incluído na lista constante da alinea b) do n.? 14.0 da Ordem do Exército n.? 4, 2.&série,
de 31 de Março de 1928, à direita dos segundos sargentos de cavalaria.

12.
I'

0_

linislériQ da Gmra - f.& Direcçio Geral- tA Beparliçb

a) Tendo sido agraciados por Sua Maj0st<J.deo Rei de
Espanha com a cruz de 1:' classe do mérito militar,
com distintivo branco, o capitão de cavalaria Francisco
José da Fonseca Coutinho de Castro e o tenente de artilharia João Vitorino Fróis de Almeida, é-lhes permitido,
.em conformidade com as disposições do regulamento
das Ordens Portuguesas, aceitarem aquela mercê e usarem as respectivas insígnias.
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b) Tendo o Governo da República Francesa nomeado

o tenente-coronel de artilharia Henrique de Campos Ferreira Lima 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.
c) Declara-se que, por decreto do Ministério da Marinha de 6 de Dezembro de 1927, publicado no Diário
do Governo n." 52, 2. a série, de 6 de Março de 1928,
foi condecorado pelo Instituto de Socorros a N áugrafos,
com a medalha de prata de Coragem, Abnegação e Humanidade, o capitão do grupo mixto independente de artilharia montada n.? 24 Ramiro Antunes Farinha Pereira, por se haver lançado à água, no rio Tejo, em
Abrantes, em socorro de uma criança, que salvou.
d) Declara-se que, por portaria do Ministério da Marinha do 22 de Março de 1926, publicada no Diário do
Govê1'nr) n." 77, 2.& série, de 2 de Abril do mesmo ano,
foi condecorado pelo Instituto de Socorros a Náufragos,
com a medalha de cobre de Filantropia e Caridade, o
tenente miliciano do regimento de infantaria n.? 8 José
Carlos Arantes Lopes.

e) Declara-se que, por portaria do Ministério da Marinha de 12 de Junho de 1928, publicada no Diário do
Goxêrno n." 135, 2.a série, de 15 do mesmo mês, foram
condecorados pelo Instituto de Socorros a Nánfragos,
com a medalha de cobre de Filantropia e Caridade, os
tenentes do regimento de infantaria n." 8 Joaquim de
Oliveira Perlico e miliciano do serviço de administração
militar Lauro de Barros Lima.

f) Declara-se que, por despacho do Ministério do Interior de 8 de Agosto de 1928, publicado no Diário do
Governo n.? 186, 2,11 série, de 15 do mesmo mês e ano,
foi concedida a medalha de assiduidade, criada pelo decreto n. ° 12:520, de 21 de Outubro de 1926, ao capitão
do regimento de infantaria n.? 2 João Pereira Gon-çalves.
g) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as dis-
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aprovado por decreto de 28 de
'

Medalha. de ouro
1.' Direcção Geral-3."

ReparUção

Capitão de cavalaria José dos Passos.
3." Direcção Geral-~.·

Repartição

Coronel de engenharia Francisco da Cunha Rêgo ChaTes.
'
Regimento de infantaria n,· llS

Capitães: Joaquim
Nobre da Veiga.

Olegário da Silva e Sousa e José
.

Batalhão de ciolistas no· 2

Tenente Joaquim Miranda.
Regimento de artilharia. ligeira n.· lS

Capitão picador Álvaro Pedro Augusto.
Regimento de artilharIa de costa n,· 2

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
Pedro Vilas Boas.
Grupo de artilharia

pesada. n.s 1

Coronel João de Azevedo Monteiro de Barros.
Grupo de defesa. submarina de costa

Capitães: do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
Miguel da Conceição Correia e António Augusto Teixeira
Baptista.
Regimento de sapadores de oaminhos de ferro

Coronel Raúl Augusto Esteves,
Inspecção daI!!tropas de oomunicações

Capitão do quadro auxiliar dos serviços de engenharia
António do Rosário Santos Gonçalves.
Di.trit:o de reorutamento e reserva n.· 20

Capitão de infantaria António Rodrigues.
Guarda naoional republ10ana
Batalhão n.· 3

Capitão de infantaria Augusto Saraiva Ramos.

t.' Série
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Regimento

de cavalaria

Capitão Francisco Gomes Barroso.
lU:edalha de prata

2.' Direcção Geral-i.'

Capitão miliciano de artilharia

tácio,

2.' DlrecQãoGeral-5.'

Repartição

Augusto Barbosa EsRepartição

Capitão miliciano do serviço de administração
JOlilé Martins dos Santos Loureiro.

militar

Regimento de infantaria n.· 6

Tenente José Teixeira da Rocha Pinto.
Batalhão de clI.çadore~n.· 4

Tenente miliciano Jos6 dos Santos Borrega.
Batalhão de oiclistas n.· 1

Tenente Abel Moreira.
Regimento de artilharia de' costa n.· 2

Capitão Venceslau Valadas Lopes Fernandes.
Grupo independente de artilharia pesada n.• 3

Cap hão veterinário
TOrres.

miliciano Frederico

Granats

Leal

Grupo de defesa submarina de costa

Capitão Francisco Freire de Matos.
Tenentes: Jorge Dionísio de Jesus e Júlio Manuel de
Oliveira Montalvão e Silva.
~egimento de oavalaria n.· 7

Tenente veterinário Mário Augusto da Costa.
Regimento de sapadores de oaminhos de ferro
'I'enento de engenharia Joaquim Francisco Alves.

Tenente da artilharia 'Mário José da Silva Travassos
Amado.
Farmacia; Central do Exército

Capitães farmacêuticos: António Dionísio Garras
Henrique da Silva Campos.
Guardll.naoional republioana
Batalhão n.· 5

Tenente de infantaria. José João da Cruz Pereira.

e
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Direcção GerAI-ii.· Repartição

a) Declara-se

que foi concedida licença especial para
estudos, a fim de frcqüontarem, no corrente ano lectivo
de 1928-1929, a Escola Superior Colonial, aos seguintes oficiais:
1.0 ano

Tenentes: de infantaria António Emílio Simões da
Mota, e do serviço de administração militar Octávio do
Sousa Ferreira.
2.° ano

Capitães: de infantaria Paulo Benard Guedes, e de
artilharia Alberto Reinaldo da Costa Figueira e Jacinto
José do Nascimento Moura.
Tenentes: de infantaria. Norberto Albano Múrias, e do
serviço de administração militar José Dias dos Santos
Nobre.
3.° ano

Capitão do serviço do administração militar Luís Gonçalves Rebordão.
Tenentes: de infantaria Leonel Aleluia da Costa Lopes e Artur Rodrigues de Paula Santos; de artilharia
Alvaro Tavares Afonso dos Santos, Artur Rebêlo de
Almeida e Mateus Martins Moreno Júnior, e do serviço
de administração militar António Manuel dos Santos
Vila.
4.° ano

Capitães: de artilharia Manuel JOSÓ Óscar Guimarães da Costa Cabral; de engenharia Álvaro Eugénio
Neves da. Fontoura; do serviço de administração
militar
Edmundo Augusto 'I'ôrres Baptista.
Tenentes: de infantaria Joaquim José Bastos Antunes
Ferreira e António da Encarnação Santos Vieira ..
b) Declara-se que foi concedida licença especial para
estudos, a fim de freqüentareru, no corronte ano lectivo
de 1928-1929, as disciplinas a que se referem as condições 2. a e 3. a do artigo 9.0 do regulamento de recrutamento dos oficiais do estado maior, de 3 de Fevereiro
de 1928, aos seguin tos oficiais:
Capitão ode artilharia Adolfo do Amaral Abranches
Pinto.
Tenentes: do infantaria Armi ndo da Purificação Soares e Pedro Judice Bustorff Silva, e do artilharia José
Diogo Ferreira Martins, .Horácio Madureira dos Santos,
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Perry de Almeida e Brito.
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Guilherme

Duarte

c) Declara-se,
nos termos do artigo 18.0 do regulamento do Arquivo Histórico Militar, qUE' foram ofereci.dos
com destino à secção iconográfica
do mesmo arquivo,
respectivamente
pelo cidadão Carlos Alberto Ferreira,
funcionário
da biblioteca da Ajuda, e pelo segundo sargento do regimento
de artilharia
ligeira n, o 3, Manuel
Mendes, vários retratos
de oficiais do nosso exército e
três retratos
do condcstável
D. Nuno Áharcs
Pereira.

d) Declara·se
Escola

Militar

que o número
no ano lectivo de

Engenharia,
12.
Artilharia,
2.
Infantaria,
4.
Cll.valaria, 2.
Administração
militar,

0

14. -linislério

de alunos

a admitir

na

1929-1930 é o seguinte:

2.

da Guerra- 3.~ DirecçãoGeral- X.II llepartiçãe

a) Declara-se
que o coronel tírocinado
do corpo do
estado maior Aníbal
Augusto
Ramos
de Miranda,
1.0 sub-chefe do estado maior do exército, exerceu
cumulativamente
estas funções com as de chefe do estado maior do exército,
interino,
desde 4 de Dezembro
do ano findo até 15 de Janeiro do corrente ano.

b) Declara-se
que o major de infantaria
com o curso
do estado maior Raúl Frederico Rato regressou em 9 do
corrente, nos termos do artigo 60.0 do decreto n. 012:451,
de 9 de Outubro do 1926, à sua anterior situação de
chefe de brigada da secção de cartografia
da zona norte
do estado maior do exército, cargo que acumula com o
de instrutor
da Escola Central de Oficiais, conforme o
disposto na alínea f) do n ," 16, da Ordem do Exército
n.? 17, 2." série, de 17 de Dezembro
do 1927.
c) Declara-se,

para

os efeitos da determinação

6. a da

Ordem do Exército n." 2, 1.a série, de 1924, que os capitães

do quadro

dos capitães

do serviço do estado maior

28
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Reinaldo Vale de Andrade e Carlos de Azevedo Carvalho foram aprovados, em 12 de Agosto do 1928, nas
provas especiais de aptidão para o posto imediato.
d) Declara-se que o capitão de cavalaria Armando
Idalino da Cruz Mesquita desempenhou as funções de
instrutor de equitação na Escola Central de Oficiais
desde 9 de Novembro de 1927 até 31 de Julho do 1928.
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Obituário
1928
Dezembro

"
Hl29
Janeiro
))

928 13-

»

5-

"
»

910 10 -

I
"

"

12 13 -

16 -

»

16 -

"

17 -

»

19 -

»

. 19 -

Tenente do quadro auxil iar rios serviços de artilharia Jaime Isidoro.
Tenente do artilharia
António Eug{'llio Barbosu
da Silva.
'I'enontc, reformado, Manuel Luís Alves.
Capitão, na situação de reserva, António Rodrig'o.
Capitão módico da reserva territorial
José Teixeira Seabra Dias.
Capitão médico, miliciano, António Augusto Lôbo.
General, reformado, .Iosé Joaquim da Costa Lima.
Capitão, na sitnação de reserva, Artur Rodrigues
do Oliveira.
Coronel, reformado, António Sebastião do Vale.
Coronel, na situação de reserva, F'rancisec Ferreira Sarmento.
.
Coronel, na situação de reserva, Máximo Augusto
de Vasconcelos.
Alferes, reformado, António Soares.
Major, na situação de reserva, José Joaquim Romão.
•
General, reformado, Fernando
Eduardo de Serpa
Pimentel.
Capitão de infantaria Carlos da Costa Alvares.

Rcctifica~õcs
Na Ordem do Exército 11.° 11, 2.' ,'\rir, do auo findo, p. 447,
l. 16, onde se lê: "da mesma data», devi- Icr-so : "de 14 de Julho
de 1\)27".
Na Ordem do Exército n." 18, 2.' súrie, do ano findo, p. 653,
1. 15, onde se lê: «Augusto", deve ler-se: "Joaquim»; p. 655, 1. 31,
onde se lê: "Agosto», deve Ier-se : "Julho».
N a Ordem do Exército n.v 1\), 2.' séri«, do ano Iludo, p. 680,
1. 32, onde se lê: "Eduardo", deve Icr-au : "Ernesto»; p. 6!J2, 1. 2;;,
onele se lê: ,,:.\fartiuho», deve ler-se : "Martins»;
1. 32, onde se
lê: "Rodrigues»,
devo ler-se : «Guimar ãess ; p .• ()1I7, 1. ~) ond«
.e lê: «Augusto», devo Ier-se : "Afonso».

Júlio Ernesto de Morais Sarmento.
Está conforme.

o Ajudante

General,

2
MINISTERIO

DA GUERRA

23 DE FEVEREIRO DE 1929

ORDEM

DO EXÉRCIT,O
(2.a Série)

•

Publica-se ao Exército o seguinte:

lIioislério da Guerra - Repartição Geral

Usando da faculdade que me confere o 0.° 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
• 1926, por fõrça do disposto no artigo 1.° do decreto
n.? 15::331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem decretar que, nos termos
do decreto n." 16:070, de 25 de Setembro do ano findo,
se pague o subsídio mensal de 6f1> a D. Guiomar Candida Lacerda, órfã do coronel de artilharia, reformado,
Eduardo Augusto da Tôrre do Vale de Lacerda, e a
D. Virgínia Sofia de Melo e Castro Moreira, órfã do tenente-coronel de engenharia Agnelo José Moreira.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 26 de Janeiro de 1929. - ANTONlO
ÓSCAH DE FRAGOSO OARMONA Júlio Ernesto de Morais Sarmento.
2. °- Por decretos de 26 do mês findo:
Imistério da Guerril-

I. a Direcção Geral-

2. a Repartição

Rectificado, novamente se publica o decreto de 25 de
Fevereiro do ano findo, inserto na Ordem do Exército
n. ° 3, 2. a série, do mesmo ano:
Dado provimento à parte do recurso interposto pe-
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ranto O Conselho de Recursos polo alferes miliciano de
cavalaria Carlos de Brissao Neves Ferreira, que se refere à contagem da escola decrecrutas de 1915, promovendo-se o recorrente aos postos de tenente e capitão,
respectivamente,
com a antiguidade de 2 de Junho de
1915 e desde n data em que foi promovido a capitão o
oficial do quadro permanente que está imediatamente à
sua esquerda, mas só se efectuando a promoção a capitão quando se restabelecerem as promoções.
Nula e de nenhum efeito a parte do docreto de 18 de
Agosto do ano findo, que passou ll. situação de adido, por
ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de
serviço dependente do Ministério da Agricultura, o tenente miliciano do serviço de administração militar, do
batalhão de metralhadoras
n.? 1, Henrique Carlos de
Moura.
Qua.dro da. arma de engenharia.

Capitão de engenharia, em inactividade, António Casimiro da Costa, por ter sido julgado pronto para todo
o serviço pela junta hospitalar de inspecção.
Adidos

Tenente-coronel de infantaria, no quadro da arma,
Pedro Augusto do Sousa o Silva, majores, do infantaria
da 3.11 Repartição da La Direcção Geral do Ministério
da Guerra, Henrique Gomes, de artilharia da Fúbrica de
munições de artilharia, armamento e viaturas do Braço
de Prata, "Walter Lima, capitão da 2. n inspecção do infantaria, Silvério do Amaral Lebro, tenentes, supranumerário do regimento de infantaria n.? 13 Arnaldo Clementino Rodrigues de Sousa, adido ao quadro do regimento de infantaria n.? 15 José Paulino dos Santos
Oliveira, do batalhão de caçadores n. ° 5 Norberto J oaquim Teixeira de Castro, do grupo independente de
artilharia pesada n. ° 1 João dos Santos Marques, miliciano de artilharia do quadro especial João do Almoida
Sousa Sacadura e o alferes miliciano do quadro ospocial
do regimento de infantaria n. o 1 Armando do Olivoíra
Mira Saraiva, o primoiro, terceiro, quarto, oitavo (\ nono,
por terem sido roq uisitados para desempenhar comissões
de serviço dependentes do Ministério das Colónias, nos
termos do decreto n. o 13:309, do 23 de Março de 1927,
o segundo por tor sido requisitado para desempenhar
uma comissão de serviço dependente do mesmo Ministé-
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rio, nos termos da carta de lei de 12 de Abril de 1892,
o quinto, sétimo e décimo, por lhes ter sido concedida
licença ilimitada, e o sexto, por ter sido requisitado parll.
desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério do Interior, na guarda nacional republicana.
Adidos ao quadro

Tenentes: de infantaria, António Pedro Oorreia Limpo
de Lacerda, e, de cavalaria, Manuel Guerreiro Mendinhos, ambos em inactividade, o primeiro por ter terminado a pena que lhe foi imposta e o segundo por ter
sido julgado pronto para todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção.
Reforma

Coronel de artilharia, no quadro da arma, Francisco
Xavier do Amaral, por ter sido julgado incapaz de todo
o serviço pela junta hospitalar de inspecção.

Miuistério 4a Guerra-

2_&

Dincça. Geral-3.a

Repartição

Negado provimento ao recurso interposto perante o
Conselho de Recursos pelo tenente-coronel, na situação
de reserva, Augusto Oarlos Cabral da Silva Rosa, nos
termos do artigo 34:.0 do decreto n,o 14:086, de 12 de
Agosto de 1927, por à sua pretensão se opor a lei.

Ministério da Guerra - Direcçã~ do Serviço de Administração Ililitar
,P Repartição

Negado provimento ao recurso interposto perante o
Conselho de Recursos pelo major da aeronáutica Teófilo
José Ribeiro da Fonseca, por falta de fundamento legal.

3. o - Por decretos de 2 do corrente mês:
Ministério da Guerra - t.a Direcção Geral-

2,& Repartição

Concedídns as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.0 do decreto n." 5:570, do 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n.? ).:039, de 28 de Agosto de 1920,
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aos oficiais em

Por terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial, necessário para o segundo aumento de 10 por cento
sôbre o sõldo :

Infantaria-coronel
Pedro Serpa Afonso, no regimento de infantaria n.? 4, desde 1 de Novembro de 1928;
majoros: Dinis Sebes Pedro de Sá e Melo, no regimento
de infantaria n.? 11, desde 1 de Novembro de 1927,
Manuel Joaquim Crespo Júnior, no distrito de recruta. mento e reserva n.? 5, João do Nascimento Machado,
na 1.11 inspecção de infantaria, desde 1 de Novembro
de 1928, Francisco de Passos, no distrito de recrutamento e reserva n.? 21, desde 7 de Novembro de 1928.
Cavalaria-major
Francisco Justino de Morais Teixeira, na guarda nacional republicana, desde 1 de Novembro de 1928.
Por terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial, necessário para o primeiro aumento de tO por cento
sõbre o soldo:

Intauturia-c- capitães : Rafael Norberto Correia, adido,
no Ministério das Colónias, desde 1 de Novembro de 1927,
João José Vinagre, no regimento de infantaria n." 19,
José Augusto da Cruz, DO batalhão de metralhadoras
n. o 2; tenentes: Francisco Raimundo Rodrigues Serrão
e Manuel Casimiro de Figueiredo, no batalhão de ciclistas n." 2. Cavalaria-capitão
Avelino Ferreira Barbosa,
na guarda nacional republicana, desde 1 de Novembro
de 1928. Aoronáutica-tenente
piloto aviador Luis
Guerreiro Padilha de Castro, no grupo de esquadrilhas
aviação República, desde 1 -de Dezembro de 1928. Quadro auxiliar dos serviços de artilharia .- tenente Manuel
Pímentel, na bataria de artilharia de defesa móvel de
costa n." 2, desde 31 de Dezembro de 1927. Quadro
auxiliar dos serviços de engenharia-tenente
Joaquim
da Silva, no regimento de sapadores mineiros, desde 31
de Dezembro de 1927.
Por terem completado o tempo de serviço efectivo, desde a
sua promoção a tenente, necessário para o primeiro aumento
de tO por cento sôbre o sôldo :

Artilharia - tenentes-coronéis:
Daniel Augusto Pinto
da Silva e João Rodrigues de Sequeira Júnior, no regimento de artilharia ligeira n,° 5; major José Filipe de
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Barros Rodrigues, na escola militar, desde 1 de Dezembro de 1928. Engenharia-major
António Joaquim Ferreira da Silva Júnior, no regimento de telografistas,
desde 1 de Dezembro de 1928. Serviço de saúde militar - capitão médico miliciano do quadro especial Manuel Neto Cabral, no regimento de sapadores mineiros,
desde 24 de Setembro de 1927.
Adido

Tenonte do batalhão de automobilistas Josó de Noronha Campos, por ter sido requisitado para desempenhar
uma comissão de serviço dependente do Ministério das
Colónias, nos termos do § único do artigo 0.° do decreto
n." 13:309, de 23 de Março de 1927.

4. 0_ Pur decretos de 9 do corrente mês:
liDlslério da Guerra - LA ()irprçáo Geral- ~. a ReparllÇio
Quadro da arma de artilharia

Capitão de artilharia, adido, José Guerreiro de Andrade, que, de regresso do Ministério das Colónias, se
apresentou em 8 do corrente mês.
Adido ao quadro

Capitão de infantaria Fernando Teixeira de Faria, que,
de regresso do Ministério das Finanças, se apresentou
emo do corrente mês, por ter deixado de prestar serviço na guarda fiscal.
Disponibilidade

Major de artilharia, adido, Alfredo Pedro de Almeida,
que, de regresso do Ministério das Colónias, se apresentou em 7 do corrente mês, e capitão da mesma arma
António Miguel Monteiro Libório, no quadro de comissões, por ter deixado de exercer o cargo de instrutor de
artilharia no Colégio Militar.
Supranumerá.rio

Capitão de infantaria, no quadro de comissões, Fernando Augusto de Abreu Gonçalves, por ter deixado de
prestar serviço na Escola Militar.
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Adidos

Major do regimento de cavalaria n.? 5 Armando Pereira Carvalhal da Silveira Teles Bettencourt; capitão,
supranumerário, do regimento de infantaria n." G Manuel
Martins dos Reis, e alferes, adido ao quadro, do regimento de cavalarin n.? 6 José Carlos Pinto Coelho Martins
de Lima, os dois primeiros por terem sido requisitados
para desempenharem comissões de serviços dependentes
do Ministério das Colónias, respectivarnente nos termos
do artigo 9.0 do decreto de 10 de Janeiro de 1910 e do
artigo 2.0 do decreto n " 13:309, de 23 de Março de 1927,
e o último por lhe ter sido concedida licença ilimitada.
Reforma

Coronel de infantaria, no quadro da arma, LUIS Augusto dos Santos Guerra, por ter sido julgado incapaz
de todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção.

Mini,tério da Goerra- 3.a Dirfc~ão Geral- La Rfl'arliçáo

Regressam aos qnadros das suas armas de origem, nos
termos do artigo 68.0 do decreto n.? 10:407, do '23 de
Janeiro do corrento ano, os seguintes oficiais dos extintos
quadros dos capitães do serviço do estado maior e actual
corpo do estado maior:
Infantaria - coronel tirocinado João de Almoida ; coo
ronóis : Gaspar do Couto Ribeiro Vilas; Eduardo Augusto
de Azambuja Martins, adido em serviço no Ministério
das Colónias; Arnaldo de Melo ; Miguel do Almeida
Santos; Genipro da Cunha de Eça Costa Freitas e Almeida, adido em serviço no Ministério das Colónias;
Alberto Guerreiro Peixoto c Cunha; Tasso do Miranda
Cabral; Fernando Augusto Borges Júnior; Üarlos Maria
Pereira dos Santos; João do Sousa Eiró; Carlos Matias
de Castro ; José Arrõbas Machado; Joaquim Artur dos
Santos Machado; Henrique Sátiro Lopes Pires Moutoiro ;
Heldor Armando dos Santos Rib 'iro; Abílio Augusto
ValdOs de Passos e Sousa; Liborato Damião Ribeiro
Pinto; Eduardo Ferreira Viana, adido em serviço 110 Ministério das Colónias; João Carlos Pires Ferreiru Chaves; Armando Bertoldo Machado; Ernesto da França
Mendes Machado ; tenentes-coronéis, com a patente de
coronel: António de Sousa Gucdos Curdoso 11H<.:!la<lo;
Joaquim dos Santos Corroia; Joaquim l\Inria elo Oli-
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veira Simões; João Diogo Guerreiro Tolo ; tenentes-coronéis: Alfredo Ernesto da Cunha; José Joaquim Ramos;
. majores: César Augusto Mano ; José Maria Cabral de
Sampaio; Jorge Dias da Costa; António Daniel de Matos; Luis Pinto Lelo ; António José Adriano Rodrigues;
capitães: Luís Vaz Pacheco de Castro ; Reinaldo Vale de
Andrade e Carlos de Azevedo Carvalho.
Artilharia - coronéis tirocinados : Aníbal Augusto Ramos de Miranda; Luís Augusto Ferreira Martins; coronéis: Fernando Augusto Freiria, separado do serviço;
José Alberto da Silva Ba 'to; José Augusto Lobato
Guerra; Alfredo Balduíno de Seabra Júnior; João Augusto Orispiniano Soares; Vasco Freire Temudo, adido
de licença ilimitada; tenentes coronéis: Mário Augusto
Gouveia Xavier de Brito; António José Bernardes de
Miranda; Oarminé Ribeiro de Melo Nobre, na inactividade temporária; Júlio da Conceição Pereira Lourenço;
António Gorjão Couceiro de Albuqucrque ; Carlos Elias
da Costa Júnior; José Cortês do!'!Santos; majores: Vasco
de Carvalho ; J osé Guerreiro de Oliveira Duarte ; Alvaro
Teles Ferreira do Pa sos ; João da Conceição Tomás
Rodrigues e Alberto Xavier da França Dória.
Cavalaria - coronéis: António Mário de Figueiredo
Cam pos ; D. José de Serpa Pimcntel de Sousa Coutinho;
António Maria de Frcitu Soares; ~ranuel Firmino de
Almeida Maia Mngulhãos ; Artur Pereira de Mesquita;
capitão Manuel Francisco Marq ues Valente.

5.°_ Por decretos de 16 do corrente mês:
}1inislério da Guerra- f.a Dlrr~ção Gcral- ta Rc~arlição

Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo G.o do decreto n." 5:570, de 10 de Maio dr HJ19,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 do Agosto de 1920,
desde as datas qno lhes vão designadas, aos oficiais em
seguida mencionados:
Por terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial, necessário para o segundo aumento de tO por cento
sôbre o sôldo :
'
.

Infantaria - major António J OE(' Teixeira, no regimento do infantaria n. ° 10; capitães: Leopoldo Leal
Dias, no quadro da arma, .Iosé da Cruz Xerez o Gus-
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tavo Arsénio Branco Ven tura, respectivamente na 2. e
3.a Repartições
da 1. Direcção Geral do Ministério da
Guerra, desde 1 de Novembro de 19:!8.
Administração militar- majoros : Francisco Moreira
:le Almeida, na Manutenção
Militar, desde 1 de Novembro de 1927; João Baptista Moniz Ferreira, na i3.n Repartição da 2. a Direcção Gerul do Ministério da Guerra,
desde 1 de Novembro de 1928.
11

11

Por terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial, necessário para o primeiro aumento de tO por cento
sôbre o sôldo :

Infantariacapitães: Jaime Adelino de César Go.mes, no regimento de infantaria n. 4; IIipólito da Rosa
Álvares Pereira, no regimento de infantaria n." 7; José
da Silva Soares, no batalhão de caçadores n. ° 4; Francisco Lourenço Pereira, no distrito do recrutamento e
reserva n." 8, dosde 1 de Novembro de 1928; tenentes:
José Augusto Correia, no rcgiuronto de infantaria n.? 16;
Vergílio Rodl'igues de A[moida Paivu e Ricardo Fernandes Sardinha, no regimento de infantaria n." 21; António Vaz da Silva, no batalhão do caçadores n. o 2; José
Augusto da Cunha, na casa de reclusão da 1." região
militar; Salvndor António Júnior, na guarda nacional
republicana, desde 1 de Novem hro do 1928.
Cavalariacapitães: Manuel de Castro Manso Preto,
no regimento de cavalaria n. o 7; Eurico de Castro Graça
Zuzarte, no comando da La brigada de cavalaria ; João
Jacques Sardinha da Cunha, no quadro ria arma, desde
1 de Novembro de 1928; tenente Júlio Henriques Mendes Ribeiro de Almeida, adido, no Ministério das Colónias, desde 2 de Setembro do 1924.
Quadro auxiliar dos serviços de artilharia - capitão
Jo110 da Silva, no regimento de artilharia ligeira n. o 5,
desde 1 de Novembro de 1928.
U

Por terem completado o tempo de serviço efectivo desde a
sua promoção a tenente, necessário para o primeiro aumento
de to por cento sôbre o sôldo :

Engenharia-major
Luís da Costa de Sousa de Macedo, na Escola Militar. desdo ]5 odeJulho de 1928; capitão Álvaro Eugénio Neves da Fontoura, no quadro da
arma, desde 1 de Dezembro de 1928.
Serviço de saúde militar- capitão médico miliciano,
do quadro especial, Manuel Joaquim Rnivo da Fonseca,
desde 2 de Fevereiro de 1928.
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Aumentado ao efectivo do exército o tenente de artilharia Antonio Lopes de Araújo, que, encontrando-se na
situação de desertor, foi capturado em 10 de Janeiro do
corrente ano.
Abatido ao efectivo do exército o tenente de artilharia António Lopes de Araújo, por, em 3 do Fevereiro do
corrente ano, ter completado o tempo de ausência ilegítima necessário para constituir deserção.
Separado do serviço do exército o tenente-coronel de
infantaria, no quadro da arma, Manuel da Cunha Paredes Júnior, nos termos do artigo 158.0 do regulamento
de disciplina militar.
Batalhão

de oaçadorea

n.s 6

Alferes, supranumerário, o aspirante a oficial Alberto
Escoto, contando a antiguidade do põsto e para efeitos
de voncimentos, respectivamente, desde 1 de Novembro
de 1928 e 1 de Janeiro do corrente ano.
Disponibilidade

Capitão do serviço de administração militar, no quadro
de comissões, Adriano Joaquim de Carvalho, por ter
deixado de prestar serviço nas oficinas gerais de fardamen to e calçado.
Reserva

Tenonte-coronel de infantaria, no quadro da arma,
Francisco Martins Ferreira, por ter sido julgado incapaz
do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção.
Reforma

General José Rodriguos Lopes de Mendonça e Matos
e coronel J úlio César Leão Cabreira, ambos na situação
de reserva, por terem atingido o limite de idade, nos
termos do n. o 2.0 do § 2.0 do artigo 60.0 do decreto
n,o 1::l:017, de 2 de Agosto de 1926, e capitão de infantaria, no quadro da arma, Roque Jacinto Varela Júnior,
por ter sido julgado incapaz de todo o serviço pela junta
hospitalar de inspecção.
Ministério da Gama -

2.& Direcção Geral- 3.a Repartição

Negado provimento ao recurso interposto perante o
Conselho de Recursos pelo tenente-coronel módico Afonso

,
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Henriques
Botelho de Sá 'I'eixeira,
nos termos do artigo 34.0 do decreto n." 14:086, de 12 de Agosto de 1927.
por não ter fundamento legal.

Ministério da, Guerra - Reparlição Gml
Reforma

Enfermeira
militar Lúcia da Soledade Correia Casais,
nos termos do artigo 27.0 do decreto n. o 4: 756, do 28
de Agosto de 1918, por ter sido julgada incapaz do serviço activo pela junta hospitalar
de inspecção.

6. 0_ Pertarias

Por portarias de 26 do mes findo:
Umislério da Guerra -

ta Dimçáo Geral- 2.8 Reparlição

N ameado engenheiro
agregado
à comissão executiva
do sanatório para sargentos tuberculosos
do exército de
terra
e mar o capitão de artilharia,
em serviço no comando de engenharia
do Governo
Militar de Lisboa,
António 'I'õrres Baptista.

Ministério da Guma - Rrparlição Geral
Admitido no Asilo de Inválidos
Militares da Princesa
D. Maria Benedita o segundo cabo n. o 445 da 6. a companhia de reformados,
João Henriques,
por lhe aproveital' a condição 5. a do artigo 4. o do respecti \'0 regulamento.

Por portaria de 28 do mês findo:
~Iillislrrio da Guerra-

ta Dirrcção Geral- f.a Rcparticão

Tendo o coronel de infantaria,
com o curso do estado
maior, Vitorino Henriques
Godinho publicado um livro,
intitulado Introdução ao estudo do combate da infantaria;
de utilidade para o exército: manda o Govêrno da Repú-
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blica Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar o citado oficial pela inteligência, iuterêsse pela instrução e
competência demonstradas naquela obra.

7. o - Por determinação

do Govêrno da República:

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete

Adjunto, o capitão do secrotatiado militar Olímpio
Manud Pedro de Molo.
Arquivista, O tenente do secretariado militar Manuel
da Cunha Lusitano.
Dactilógrafa de 2.3 classe Georgina Pimenta de Matos
Caldas.
Mmistério da Guma - t.:l Direcção Geral- Conselho Admluistrativo

Capitão do serviço de administração militar, da Direcção do mesmo serviço, Rómulo Pompílio da Rosa Mondes.

lIinis!ério da Guerra -

ta Direcção Geral- P Repartição

Chefe, o coronel de infantaria José Joaquim Canhão.
Chefe da 1. n secção, o major do infantaria José Miguel
Coelho Godinho.
Chefe da 2. a secção, o capitão de infantaria Jerónimo
José Nunes da Glória.
Adjuntos:
Tonentos: 00 infantaria, Sebastião Duarte da Luz Pernes, e, do cavalaria, Jorge de Faria Machado Vieira de
Sampaio.
Arquivista, o capitão do secretariado militar António
Augusto Batalha.
Adjunto do arquivo, o tenente do secretariado militar
Aníbal Falcão.
lIilllslério

da

Guerra-

Ln llírccç.io Grral-

2.3 Reparti~ão

Chefo, interino, o tononte-coronol de infantaria Jorge
Augusto Rodrigues.
Ubofo da L." secção, o major de infantaria Jaime Vítor
Ribeiro de Meneses.
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Chefe da 2. secção, o major de infantaria J úlio José
Domingues.
Chefe da 3.a secção, o tenente-coronel do secretariado
militar Francisco Faustino.
Chefe da 4.a secção, o major de infantaria José lIolbeche Correia de Freitas.
fi

Adjuntos:
Capitães: de infantaria, José da Cruz Xerez, Mário
Urosa Gomes, Leopoldo Leal Dias, Júlio Augusto da
Costa Almeida, António Maria Soromenho de Almeida,
e de artilharia, Fernando Júlio Borges; tenentes: de infantaria, Mário Baptista Coelho o do batalhão de caçadores n." 2, Acácio Francisco Leão Cabreira Henriques,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional, e, adidos ao quadro, João Metidos de Sousa Ramos e Vergilio Augusto
da Rosa Mendes, miliciano do quadro especial, Álvaro
Pereira Ribeiro, e do secretariado militar, Cornélío José
de Carvalho e Joaquim Vieira Justo e alferes do secretariado militar, supranumerário,
João Baptista Pires.
Arquivista, interino, o tenente do secrotariado militar
Júlio César Prazeres.
Adjunto do arquivo, O tenente adido ao quadro do secretariado militar Álvaro Maria Pereira.
Dactilógrafa de 2.:1 classe Maria Augusta de Carvalho Esteves.
liuistério da Guerra -

ta Direcção Geral- 3. a Repartição

Chefe, o coronel de infantaria Jaime Vaz.
Chefe da La secção, o tenente-coronel de infantaria
Henrique de Melo.
Chefe da 2. a secção, o major de infantaria Luis Quirino Monteiro.
- Chefe da 3.a secção, o major de infantaria Joaquim
António da Costa.
Chefe da 4. a secção, interino, o capitão de infantaria
Manuel António dos Santos.
Chefe da 5. n secção, o major de infantaria Vírgínío
de Azevedo Costa.
Chefe da 6.:1 secção, o tenente coronel do secretariado
militar Manuel Fernandes.
Chefe da 7. a secção, o major de infantaria do quadro
da arma Júlio GarcêR de Lencastre.
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Chefe da 8.3 secção, o major de infantaria
Nobre Madeira.
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Fernando

Adjuntos:
Capitães: de infantaria, Fernando Augusto Rodrigues,
Artur Ernesto Campos de Oliveira Pinto, Manuel Fernandes Barata, Gustavo Arsénio Branco Ventura, Francisco Ferreira do Carmo, Filipe da Conceição Rodrigues; de artilharia, Alexandre Augusto de Faria e Sousa
de Vasconcelos e Sá; de cavalaria, José dos Passos e
Júlio Baptista Gonçalves Macieira.
Tenontes: de infantaria, Carlos António Parreiral da
Silva, José António da Silva, João Basílio Grave da
Costa Rosa, Manuel Augusto dos Mártires Falcão, João
dos Santos Aboim, Luís de Lima Castela e Domingos
José de Freitas; do secretariado militar, António Joaquim
Cândido Ferreira.
Arq uivistas, tenentes do secretariado militar Alfredo
Teotónio Tinoco e Acácio Antunes.
Dactilógrafas: de 1.a classe, Adelaide Campos e Maria
da Conceição Cabral; de 2.3 classe, Maria das Neves
Oliveira Pais.
Ministério da Guerra-

2. a Direcção Geral- Conselho Administrativo

Capitão miliciano do serviço de administração
do quadro especial, Secundino Domingos.

Ministério da Guerra-

2.a Direcção Geral-

militar,

1,& Repartição

Chefe, O coronel de artilharia Alexandre Herculano
Garcia.
Chefe da La secção, o tenente-coronel de artilharia
Abel J oaquim Travassos Valdêa.
Chefe da 2. a secção, o major de engenharia Casimiro
Artur da Costa Santos.
Chefe da 3.3 secção, o tenente- coronel médico Manuel
Gonçalves de Carvalho.
Chefe da 5. a secção, O major de serviço da administração militar Francisco Gonçalves Velhinho Correia.
Adjuntos:
Capitães: veterinário, da 4.11 Repartição da 2. a Direcção Geral dêste Ministério, Fernando Augusto Palhoto;
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farmacêutico, da Farmácia Central do Exército, Oarlos
Augusto Cordeiro,
Tenente de artilharia José Frederico da Silveira Machado.
Adj unto interino:
Major de artilharia, do quadro da arma, Artu~ Gonçalves Rocha .
. Arquivista, o tenente do secretariado militar José de
Sousa Nunes.
Dactilógrafas: de La classe, Fernanda da Oosta Schiapa
Mendonça; de 2.a classe, Carolina da Conceição Cruz.

lIiuistério da Guerra - 2,& Direcção Gcral- 2.a Repartição

Chefe interino, o tenente-coronel de engenharia Augusto
de Azevedo e Lemos Esmeruldo de Carvalhais.
Chefe da La secção, o major de engenharia Hermínio
José de Sousa Serrano.
Chefe da 2.a secção, interino, o capitão do quadro
auxiliar dos serviços de engenharia Joaquim Gonçalves.
Adjunto, o capitão do quadro auxiliar dos serviços de
engenharia Joaquim António Branco.
Arquivista, o capitão do secretariado militar Daniel
Gomes da Cruz.
Dactilógrafas de 1.11 classe, Helena Ofélia de Araujo
e Quadros Calado e Laura Augusta de Araújo Quadros
Baptista.
Ministério da Guerra - 2. a Direcção Geral- 3.' Repartição

Chefe, O coronel do serviço de administração militar
João de Brito Pimenta de Almeida.
Chefe da La secção, o major do serviço de administração militar João Baptista Moniz Ferreira.
Chofo da 2. secção, o capitão do serviço de administração militar Vergílio Lusitano.
Chefo da 3. a secção, o maj 01' do serviço de administração militar Artur Armando de Magalhães 00r1'0ia.
Chefe da 4. a secção, o capitão miliciano do serviço
de administração militar, do quadro especial, Luís Gonçalves Valença.
II
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Chefe da 5.& secção, o major do serviço de administração militar, da delegação na 4.1\ região militar, Manuel Mendes.
Adjuntos:
Capitães do serviço de administração militar: Carlos
Chaves Costa, Vergílio Rodrigues Valente, Mário Rodrigues de Carvalho, Álvaro Manuel Humberto Roiz
Cepeda, José Ferreira Marques da Cunha Júnior, José
Francisco
Carneiro, Raúl Vito da Mota Cerveira,
Edmundo Augusto Torres Baptista, e em disponibilidade,
na delegação da 3.a região militar, António Manuel da
Fonseca, e milicianos do quadro especial, Felisberto José
Tavares, Luís Gonçalves Rebordão e José Martins dos
Santos Loureiro.
'I'ouentes do serviço de administração militar: J oaq uim
da Fonseca Patacas, Francisco Maria Ramos Valente,
Fausto Rosário da Conceição, António Luís Caria Rodrigues, Basílio Eduardo, Arnaldo Brasão, Felisberto
Augusto Centeno, António Agostinho, Henrique José
Lopes, J oaq uim de Melo Póvoa, António Simões Fornandes Júnior, Simão da Costa Almeida, Manuel da
Silva Mendes, Salvador de Oliveira, Antero Pereira da
Silva Guimarães, Leonel Pereira da Cunha, e miLicianos
do quadro especial, Afonso de Albuquerque, Fernando
Ramiro de Seixas Maurity e António Maria Varela Lopes.
Arquivista, o tenente do secretariado militar Francisco Elias.
Adj unto do arquivo, o tenente do secretariado militar
Luis António da. Silveira.
Delegação

na 1." Região militar

Chefe interino, o capitão do serviço de administração
militar Eurico Baptista Severo de Oliveira.
Adjuntos:
,
Capitães do mesmo serviço Alfredo Ferreira de Azevedo Lõbo, António Alvaro dos Santos Pereira e Manuel Tavares Ribeiro da Silva, e miliciano do quadro
especial, do quartel general da 1. a Região, Alfredo Pereira do Carmo.
Tenentes do mesmo serviço Alfredo César de Brito,
António Pinto dos Santos, António Alvos Martins Coimbra, José Maria de Sampaio Mariz e Alberto Canedo de
Miranda.
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Deleg-ação na 2. Região militar
8

1

Chefe, o major do serviço de administração
Francisco Fernandes dos Aidos.

militar

Adjuntos:
Capitães do mesmo serviço Joaquim Rodrigues Lapa,
Abel Henrique Sêco, António Luis Pôrto, e da 2.a companhia Eugénio Herculano Diogo de Carvalho.
Tenentes do mesmo serviço António Lourenço Martinse Frutuoso Veiga da Silva Gomes.
Delegação na 3.a Região militar

Chefe interino, o capitão do serviço de administrfção
militar Flávio Nunes de Barros.
Adjuntos:
Capitães milicianos do mesmo serviço e do quadro especial Manuel António Carvalho Martins, e da 3. inspecção do serviço de administração militar Francisco
Jacinto Ribeiro Soares.
Tenente do mesmo serviço Aníbal Pimentel Correia
e António Lopes.
Ii

Delegação

na 4. Região militar
8

Chefe interino, o capitão do sorvieo de administração
militar, da 4.a inspecção, Agnelo Augusto de Gouveia
Cabral.
Adjuntos:
Capitão do mesmo serviço Francisco Caetano Dias.
Tenentes do mesmo serviço Jacinto José de Sousa
Charrua, Francisco Dias Bernardo e Armando Martinho
de Oliveira Soares.
Ministério da Guerra - P Direcção Geral- P Repartição

Chefe, o coronel de cavalaria Manuel Umbolino Correia Guedes.
Chefe da La secção, O tenente-coronel de cavalaria
Manuel da Costa Latino.
Chefe da 2.a secção, o major de cavalaria Artur José
de Almeida.
Chefe da 3. a secção, o capitão de cavalaria Carlos
Duarte Mascarenhas de Meneses.
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Adjuntos:
Capitães de cavalaria José Lúcio de Sousa. Gonçalves
N unes, António Mário de Campos Soares e Alvaro de
Vasconcelos
de Sousa Pimental.
Tenentes
veterinários
Joaquim Ribeiro Teles Junior
e José Pedro Martins Barata.
Arquivista,
o capitão do secretariado
militar Jacinto
José Moreira.
Dactilógrafa
de 2. a classe Maria Luísa Loureiro
da
Fonseca Junior.
li.iltéri.

41 Gtml-3.a Dimçãe Geral-La

Replrtiçit

Chefe, o coronel de artilharia,
com o curso do estado
maior, adido ao quadro, Alfredo Balduino de Seabra
Junior.
Chofe da 1.a secção, o tenente-coronel
do secretariado
militar do arquivo geral dêste Ministério, José Gonçalves ~frdeira J unior.
Ch fE> da 2.:> secção, o coronel de infantaria,
com o
curso do estado maior, adido ao quadro, Miguel de Almeida Santos.
Chefe da 3.- secção, o coronel de cavalaria,
com o
curso do estado maior, adido ao quadro, Manuel Firmino
de Almeida Maia Magalhães.
Adjuutos:
Major de artilharia,
com o curso do estado maior,
J 0110 José Pereira Damasceno.
Capitães:
do infantaria,
Luis António de Sant' Ana, e
com o curso do estado maior, José Guimarães
Fisber;
de artilharia,
Manuel José Óscar Guimarães
da Costa
Cabral,
com o curso do estado maior, Jovíano Lopes,
e do secretariado
militar, António Monteiro.
Tenentes:
de infantaria,
com o curso do estado maior,
Aníbal de Faro Viana j e do secretariado
militar, José de
Sousa J unior.
Adjuntos

interinos:

Capitães
de infantaria
João da Encarnação
Maçãs
Fernandes
e Armando Luís Pinto.
Tenente de artilharia Carlos Joaquim Leit110 de Barros.
Arq uivista, tenente do secretariado
militar João António Rodrigues.
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Chefe, o coronel de infantaria, com o curso do estado
maior, adido ao quadro, tirocinado, Jo110 de Almeida.
Ohefe da La secção, o coronel de infantaria, com o
curso do 'estado maior, adido ao quadro, Fernando Augusto Borges J unior,
Chefe da 2. secção, o coronel de infantaria, com o
curso do estado maior, adido ao quadro, Carlos Matias
de Castro.
Arquivista, o tenente do secretariado militar Raúl
Albano Loureiro Bastos.
li

3.· Repartição

Chefe, o .eoronel de cavalaria, com o curso do estado
maior, adido ao quadro, António Mário de Figueiredo
Campos.
Chefe da La secção, o tenente-coronel de artilharia,
com o curso do estado maior, adido ao quadro, Mário
Augusto Gouveia Xavier de Brito.
Chefe da 2.a secção, o coronel de artilharia, com o
curso do estado maior, adido ao quadro, João Augusto
Crispiniano Soares.
Chefe da 3. a secção, o coronel de infantaria, com o
curso do estado maior, adido ao quadro, João de Sousa
Eiró.
Adjuntos:
Capitães: de infantaria, António Albino Douwens, César Augusto Ferreira Quaresma, Joaquim Augusto David, João Augusto Machado, António Augusto 'I'avares
e João Afonso de Miranda; de artilharia, Eduardo Augusto Basto Noguoira ; de cavalaria, João Paulino Marecos Mousinho de Albuquerque.
Adjuntos interinos:
Tonentes : médico Augusto Carlos Mira da Silva e do
serviço de administração militar António Augusto da
Silveira Lorena Santos.
Arquivista, o tenente do secretariado militar António
Duarte Figueira.
4,· Repartição

Chefe, O coronel de infantaria, com o curso de estado
maior, adido ao quadro, Arnaldo de Melo.
Chefe da 1.:1 secção, o major de artilharia, com o curso
do estado maior, adido ao quadro, João da Conceição
Tomás Rodrigues.
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Chefe da 2. a secção, o coronel de cavalaria, com o
curso do estado maior, adido ao quadro, Artur Pereira
de Mesquita.
Adjuntos:
Capitães de artilharia: com o curso do estado maior,
Alvaro Lourenço Pereira: e miliciano do quadro especial,
Álvaro Cabral, sendo êste interino.
Arquivista, tenente do secretariado militar José Maria
de Lemos.
Arquivo

histórico-militar

Director, o tenente-coronel
Campos Ferreira Lima.

de artilharia Henrique de

Adjuntos:
Capitão de infantaria Manuel Afonso de Campos.
Tenentes de infantaria Joaquim Osório da Cunha Dá
Mesquita, Luís Carlos Baptista Ripado, Joaquim Olero
Pereira Leite e Carlos Mário da Conceição.
Adjuntos interinos:
Capitães: de infantaria, Manuel Máximo Lopes da Silva
e Barros, João Evangelista Gonçalves e José Joaquim
de Jesus; de artilharia, miliciano do quadro especial,
José Maria Varregoso.
Conselho administrativo

Tenento do serviço
drigues Matos.

de adurinistrnção

militar Artur Ro-

lIinistério da Guerra - Repartição Geral

Chefe, o coronel do secretariado militar Henrique
Herculano da Cunha.
Chpf(\ da La secção, o capitão do secretariado militar
António Joaquim de Azevedo Júnior.
Chofo da 2.3 secção, o capitão do secretariado militar
Artur do Nascimento Nunes.
Chefe da :3.& secção, o capitão do secretariado militar
Gaspar António de Lima Teixeira.
Adjuntos:
TonentC's do secretariado militar José Marques Martins
e Fernando Rodrigues Loureiro.
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Arquivistatenente do secretariado militar José Cândido da Conceição Baião.
Dactilógrafas:
De La classe, Isabel Centeno Baptista;
De 2.& classe, NatlUia Medeira Mendonça.
Depósito

de publicações

Chefe, o capitão de infantaria José António Martins
Júnior.
Adjunto, o tenente de infantaria Manuel Fernandes
Pelicano.
Adjunto interino, o capitão do infantaria, do quadro
especial, Manuel dos Santos Baeta.
1~ Região mUitar-

Quartel general

Capitão do serviço do administração militar, em disponibilidade, Adriano Joaquim de Carvalho.
Casa de r-ec-lusüo

Tenente do regimento de infantaria n." 9 António Augusto Ferreira Vaz, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
3.· Região militar

Sub-chefe do estado maior, o tenente-coronel de infantaria, com o CUI'SO do estado maior, adido ao quadro, da
3. a Di rocção Geral do Miniatério da Guerra, José J oaquim Ramos.
1.. inspecção

de infantaria

Capitães: do infantaria, no quadro da arma, Artur
Carlos de Barros Basto; do batalhão de metralhadoras
n. ° 3, António Duarte Carrilho.
2.· ínspecção de infantaria

Capitão de infantaria, no quadro da arma, José Rebelo
de Melo Cabral.
Quadro da arma de infaDtaria.

Capitão do batalhão de caçadores n. ° 8 António José
Soares Durão.
Tenente do batalhão de caçadores n. ° 2 António de
Oliveira.
Regimento de infantaria n.· 1

Capitão médico miliciano do quadro especial, do regimento de artilharia de costa n.? 2, Pedro Medeiros de
Albuquerque Teixeira.
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d.. infantaria

n.·

õ

Tenentes de infantaria, adidos ao quadro, Eugénio
Loureiro de Almeida Fontes e José António de Lima.
Regimento

de infantaria

n.· 8

Major do batalhão de caçadores n.? 9 Joaquim Peixoto
Martins Mendes Norton.
Regimento

de infantaria

n.' 16

Comandante, o coronel de infantaria, em disponibilidade, António Bivar de Sousa.
Capitães de infantaria: supranumerários, Alfredo Augusto de Morais Matos e Vicente Leonardo José da
Silva; adidos ao quadro, Rodrigo Faustino, Júlio César
Gonçalves e Fernando Teixeira de Faria.
Tenentes de infantaria: no quadro da arma, Júlio Alberto Gomes de Carvalho, Alberto António Rodrigues
Praça, Alberto Simões Dias, Leandro de Carvalho Roseira (' Afonso Marques da Silva ; adido ao quadro, Américo Rodrigues Ferreira Neves.
Regimento

de infantaria

n.O 17

Capitão de infantaria, adido ao quadro, Manuel Ribeiro
Cardona.
Regimento

de infantaria

n.· 19

Tenente do regimento de infantaria n." 10 Rogério
Augusto, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Reg-imento

de infantaria

n.· 20

Capitão de infantaria, adido ao quadro, Augusto dos
Santos Conceição, sem dispendio para a Fazenda Nacional.
Ba.talhão

d4ilcaçadores n.· 7

Tenente de infantaria, adido ao quadro, Alfredo Pelicano de Brito e Abreu, pelo pedir.
Batalhão

de caçadorea

n.· 8

Capitão do batalhão de caçadores n. ° 1 José Caetano
de Almeida, por motivo disciplinar.
Batalhão

de oaçadores

Major do recimento de infantaria
Azevedo Araújo Campos.
Batalhão

de metralhadoras

n.· 9
n,?

8 Zeferino de

n.· 3

Capitão do batalhão de caçadores n,o 9 Alberto Car108 do Almeida Frazl'to.
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Díreoção da arma de artilharia

(

Campo de tiro de Alcochete

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
no quadro, José Vicente da Cruz.
Escola Prática. de Artilharia.

Capitão de artilharia, do Govêrno Militar do Lisboa,
Armando José de Matos, som dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Quadro da arma de artilharia

Coronel do regimento do artilharia de costa n.? 1 AI.
borto César do Faria Graça, pelo pedir.
Regimento de artilharia

ligeira n.> 2

Segundo comandante, o tenente-coronel Luis de Albuquerque Gusmão.
Major de artilharia, om disponibilidade, Alfredo Pedro
de Almeida.
Regimento de artilharia ligeira n.· 3

Capitães do artilharia: no quadro, Cândido Augusto
Ribeiro, o com o curso do estado maior, da 3. a Direcção
Geral do Ministério da Guerra, Joviauo Lopos, sendo O
último para os efeitos da alínea b) do artigo 430.° do decreto do 25 do Maio de 1911 o artigo 9.° do decreto
n.? 12:162, do 21 de Agosto de 1926.
Segundo

Reg-imento de artflharla de costa n.s 1
comandante, o tenente-coronel
da Direcção da

arma do artilharia Abel de Abreu Soto Maior.
Regimento de arttlha.ria de costa n.> 2

Capitão médico do regimento do infantaria .n, ° 1, Américo Pinto da Rocha.
Tenente do grupo do especialistas José Teles da Silva
Palhinha.
Grupo independente de artilharia posada n.s 1

'I'enonto do grupo independente de artilharia do montanha n,? 12 Joaquim Antunes da Fonseca, som dispêndio para a Fuzeuda Nacional.
Grupo de defesa. submarina de costa

Alferes elo regimento de artilharia ligl'ira n. 01 Rubi António Marq ues, sem dispêndio para a Fazenda Nacíonal.
Regimento de cavalaria n.· 2
de adtninistração

Alferes da 3.a companhia
Mário Martins dos Santos.

ruilitar
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Regimento

de oavalaria.

n.· 7

Capitão de cavalaria,
no quadro, Francisco
José da
Fonseca
Coutinho
e Castro, para 08 efeitos das alíneas b) o .'/) do n. o LOdo artigo 4:34.0 da decreto de 25

de Maio de 1911.
Regimento

de oaTala.ria. n.· 9
3.· gr-upo

Tenente
do serviço de administração
militar da extinta D." Iteparticão da 2.a Diroccão Geral do Ministério
da Guerra,
António Orsíni do Sousa Sampaio, pelo pedir.
Escola Prática

de Engenharia

Capitão módico do regimento do infantaria
de Deus Miranda, por motivo disciplinar.
Regimento

de .I.pll.dore.

Tenente do batalhão
pelo pedir.

mineiro.

de pontoneiros

Regimento

n.? 5, João

José Melo Cunha,

de telegrafistas

Tenente do batalhão <lo pontoueiros
Manuel José Estêvão Guimarães,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento

de sapadores

de caminhos

de ferro

Alferes do quadro auxiliar (los servicos d(I ongonharia,
do batalhão
de pontouoiros,
Manuel Pereira Patrocínio,
sem dispêndio para a Faz~nda ~ acional.
Batalhão

Alferes
Francisco

do regimento
Franco.

de pontoneí rcs

de

sapadores

mineiros

Vítor

Ba.tl1.1hio de &.tomobi1ietaa

'I'onento do rcgimonto
do sapadoros
que Ilorculauo Santa Clara, da Cunha.
Grupo independente

mineiros

Henri-

de "via.ção d8 bombardeamento

Capitão da acronúutica,
rial aeronáutico,
~1anuol

das oficinas gorais do mato(lo Barros Amado da Cunha.

Serviço de administração militar
Supre

nurner Ot'lo

Ton nt coronel do serviço de dministracão
militar
da extinta 5. a Repartição {ia 2. ti Direcção GC'ruI do }Hnietéri« da Guerra, Luís António da Silva Tuvares de
Carvalho.
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Quadro espeoial a que se refere o artigo O.·do deoreto
n.· 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Tenente miliciano da 3.11 companhia de administração
militar José Ferreira, ror ter satisfeito à condição da
alínea b) do n. o 3.0 do artigo 433.0 do decreto de 25 de
Maio de 1911.
L" oompanhia de administração militar

Tenente médico da 1.& companhia de trem hípomóvel
José Gomes Fernandes Martins, pelo pedir.
2." oompanhia de administração militar
Capitão

companhia
Oosta.

do serviço de administração
militar da 1.&
de trem hipomóvel Guilhermino Augusto da
Colégio Militar

Ajudante de campo do director, o capitão de artilharia, em disponibilidade, António Miguel Monteiro Libório,
E.oola. Central de Sargento.

Instrutor de esgrima, interino, o tenente da 3.& companhia de administração militar Carlos da Purificação
Nascimento Santos.
I

Fábrioa de oartuohame e pólvoras quimioas

Sub-director, O tenente coronel de artilharia, no quadro de comissões, do extinto Arsenal do Exército, Augusto de Matos Sobral Cid.
Capitães de artilharia, no quadro de comissões, do
extinto Arsenal do Exército, Paulo Emílio da Silva, Augusto Luciano Alves, e António Caldeira Pinto Rebocho.
Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
no quadro de comissões, do extinto Arsenal do Exército,
Torcato Patrocínio.
Fábrioa de pólvoras fisioas e artifioios

Tenentes: de artilharia, com a patente de capitão, Ramiro do Almeida Sande; do quadro auxiliar dos serviços
de artilharia, Carlos Augusto ge Almeida; do serviço
de administração militar, João Gonçalves Ferreira, todos
no quadro de comissões do extinto Arsenal do Exército.
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nepartição do Gabiuete

Tendo sido agraciado com as medalhas de Louvor e
de Agradecimento, com a Cruz Vermelha de Dedicação
e com a medalha de prata de exemplar comportamento
com assidutdade, da Sociedade Portuguesa da Cruz Ver
melha, o aspirante a oficial médico José Teodoro dos
Santos Formosinho Sanches, é-lhe permitido usar as respectivas insignias.
4

9. o -linistério

da Guerra - f.& Direcção Geral- t.a Repartição

a) Tendo sido agraciado por Sua Majestade o Rei
dos Belgas com a grã-eruz da Ordem de Leopoldo II o
coronel de engenharia, graduado, António Vicente Ferreira, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar
aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
b) Declara-se que, por decreto de 1 de Outubro de
1928, publicado no Diário do Govêrno n. o 15, 2.& série.
de 18 de Janeiro do corrente ano, foram condecorados
com os graus das Ordens Militares de Cristo e Avis, que)
respectivamente, lhes vão indicados, os seguintes oficiais:
Ordetn Militar

de Cristo

Oficial

Capitão de infantaria Artur Pinheiro Coelho.
Ordetn l\~nito.r de Avis
Grande ondal

Coronel do corpo do estado maior Ernesto da Fran~a
lIIendes Machado.
Comendador

Major do corpo do estado maior José Maria Cabral
de Sampaio.
Oflcial

CapiUtes: de infantaria, Alberto Tavares de Maga·
lhães, Agnelo João Taveira Moreira, José Artur Moroira da Costa, Rodrigo Álvares Pereira, Carlos Fragoso
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do Rio Carvalho, Ismael Mário Jorge, Alexandre Teodoro dos Santos Fonseca, José de Castro Branco Ribeiro Tôrres; de artilharia, José Júlio Gomes Belchior
Nunes, Joã5l Nepomuceno de Brito Limpo Serra, Manuel José Oscar Guimarães da Costa Cabral, António
Miguel Monteiro Libório, Oscar da Silva Pereira Dias,
Dimas Lopes de Aguiar, e miliciano João Felgueiras; de
engenharia, Paulino Celestino da Silva; da aeronáutica,
José Machado de Barros e Manuel de Barros Amado da
Cunha; do serviço de administração militar Alfredo O1'1stino Leuschner Fernandes.
Cavaleiro

Tenentes: de infantaria, Jo110Maria Soares, Frederico
Augusto Lopes da Silva Júnior, Aniceto António dos
Santos Júnior, Vítor Moreira de Sá, João Arruda Pereira, Jaime Pompílio Auto da Silva, José de Almeida
Júnior, António Carlos Rodrigues, e miliciano, do quadro especial, Álvaro Pereira Ribeiro; de artilharia, Ar·
tur José Taveira Pereira, Júlio Augusto Lopes Ramalho, Francisco de Paula Azevedo e Silva Júnior, Alexandre António Moura de Azevedo e José Agapito da.
Silva Carvalho.
c) Declara-se

que, por decreto de 20 de Outubro de

1928, publicado no Diário do Gonêrno n." 15, 2.11 série,
de 18 de Janeiro do corrente ano, ficou nula e de nenhum efeito a concessão do grau' de cavaleiro da Ordem
Militar de Avis ao tenente miliciano de infantaria Luís
Guerreiro Padilha de Castro, publicada no Diário do
Govêrno n.? 241, 2.a série. de 18 de Outubro de 1928.
d) Declara-se que é Jorge Frederico TOrres Velez
Caroço, e não Frederico Tõrros Velez Caroço, o nome do
capitão miliciano do quadro especial de infantaria condecorado com O grau de oficial da Ordem Militar de
Avis pelo Diário do Govêrno n.? 230, 2." sério, do [) de
Outubro de 1928, e publicado na Ordem do Exército
n." 15, 2.a sério, de 27 de Outubro do mesmo ano.
e) Declara-se que, por decreto de 10 do Janoíro último, publicado no Diário do Gocêrno n. o 26, 2. a série,
de 1 de Fevereiro corrente, foi condecorado com o grau
de grande oficial, da Ordem Militar da Torre O Espada

I.· Série

ORDEM DO EXltRClTO

59

N.o 2

o coronel do estado maior João de Almeida, pela sua
brilhante acção militar no sul de Angola nos unos de
1908, HI09 e 1910, organizando e comandando as colunas que submeteram à nossa soberania toda a vasta região do sul de Angola, merecendo especial menção a
ocupação do Baixo Cubango e a do Pocolo, em que foi
ferido, e pela sua formidável acção militar posteriormente à campanha dos Dembos, serviços estes considerados altos e relevantes.
f) Declara-se que, por decreto de 2 de Junho de 1928
publicado no Boletim Militar das Colónias n.? G, de 10
do mesmo mês e ano, foi condecorado com a medalha
de cobre de assiduidade
de serviço no ultramar o segundo sargento n." 125-E do 2.° zrupo de esquadrões
do regimento de cavalaria n,° 9, Sebastião de Passos.
g) Declara-se que, por portaria do Ministério da Marinha
de 15 de Dezembro último, publicada no Diário do Gov~rno n." 294, 2.& série, de 20 do mesmo môs, foi condecorado, pelo Instituto de Socorros a Náufragos, com a
medalha de cobre de Filantropia e Caridade, o tenente
de infantaria Numa Pompilio Rosendo Correia.
h) Condecorados com a medalha militar da clnase de
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto do 28 de
Setembro de 1917 :
l\J:edo.lllo. de ouro
GoT6rno Militar de Lisboa-Quartel

general

Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
Vasco Henriques do Ó.
1.' InspeoQi.ode artilharia.

Capitães do quadro auxiliar dos serviços de artilharia José Joaquim e Norberto da Silva Queiroz.
Regimento de infantaria. n.· 10

Tenente-coronel

Ernesto Júdice

Regimento

de

de Oliveira.

cava.1a.ria n.· 1

Capitão Adolino de Melo e Sousa.
Tenente Francisco da Encarnação Pereira.
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Regimento de sapadores mineiros

Coronel Alfredo António de Magalhães Correia.
Escola Pratica

\

de Infantaria

,

Major Paulo Tomé Mendes.
Conselho Tutela.r dos Exéróitos de Terra e Mar

Tenente de infantaria José Maria Brás,
Medalha de prato.
Govêrno Militar de Lil'lboa- Quartel general

Tenente
tins.

de cavalaria Helder Eduardo de Sousa Mar-

Distrito de reoruta.mento e reserva n .• 9

Tenente adido ao quadro do secretariado
tónió José da Ceata Campos.

militar An-

Guarda naciona.l republioana

Tenente de infantaria José Rodrigues Aguincha Júnior.

10.

o-

Ministério da Guerra - 1.4 Direcçáo Geral _ 2. a Repartição

a) Declara-se que os generais João José Sinel de Cordes, Artur Ivens Ferraz, Ernesto Maria Vieira da Rocha, Artur Aníbal Botelho e João de Morais Zamith
foram nomeados para constituir o júri que há-de apreciar
as provas do aptidão, para a promoção a general, do coronel de infantaria Gonçalo Pereira Pimenta de Castro.
b) Declara-se que a 2. a turma dos capitães das diverlias armas que estão freqüentando o curso de informação do respectivo grau na Escola Central de Oficiais, no
presente ano escolar, funciona até 13 de Abril do corrente
ano, e não até 6 de Abril, como consta da Ordem do Exército n.? 19, 2. a série, de 1928.
c) Declara-se que
freqüência do curso
capitão de infantaria
em sua subatitujção
Silva Mota.

foi autorizado a adiar por um ano a
de informação do respectivo grau ao
Amândio Machado, sendo nomeado
o capitão da mesma arma Oscar da
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d) Declara-se que, tendo sido autorizado o adiamento
por um ano da freqüência
do curso de informação do
respectivo grau ao coronel de cavalaria Fernando Luis
Mousinho de Albuquerque, é nomeado o coronel de cavalaria João Rodrigues de Ascensão para freqüentar o
referido curso, que funciona de 17 de Junho a 31 de
Agosto do corrente ano, devendo o mesmo oficial ser
mandado apresentar na Escola Central de Oficiais no dia
16 de Junho, pelas doze horas.

e) Declara-se que é nomeado o coronel de infantaria,
chefe do distrito de recrutamento e reserva n.? 8, Pedro
da Cunha Souto, para freqüentar o curso de informação
do respoctivo grau, quo funciona na Escola Central de
Oficiais de 17 de Junho a 31 de Agosto do corrente ano,
devendo o mesmo oficial ser mandado apresentar na referida Escola no dia 16 de Junho, pelas doze horas.
f) Declara-se que o capitão do artilharia José Guerreiro de Andrade foi mandado freqüentar a 2.11 turma
do curso de informação do 2.° grau, na Escola Central
de Oficiais, sem encargo para a Fazenda Nacional.

,q) Declara-se que os capitães d infantaria António
Pais de Andrade Baeta e de cavalaria Júlio Baptista
Gonçalves Macieira freqüentaram
com aproveitamento o
curso de informação do 2.° grau da Escola Central de
Oficiais, pelo que lhes é aplicável o disposto no artigo 2.°
do decreto n." 16:210, de 10 de Dezembro de 1928.
h) Declara-se que o capitão de infantaria Adelíno Delduque da Costa foi autorizado a freqüentar a 2. a turma
do curso de informação do 2.0 grau som dispêndio para
a Fazenda Nacional e sem prejuízo do serviço que desempenha na Escola Central de Oficiais.
i) Declara-se que os oficiais de infantaria, em disponibilidade, a seguir mencionados chegaram à sua altura
para entrar nos respectivos quadros:

Coronel Gonçalo Pereira Pimenta de Castro, tenente-coronel José Júlio de Almeida d~ Costa Pereira, majores Manuel António de Carvalho e António Coelho Correia da Cruz, capitão Augusto Casimiro dos Santos e
tenente Henrique Martins Figueiroa.
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j) Declara-se
que o tenente, adido ao
gimento de infantaria n. o 2 J oito da Silva
ao serviço do Ministório do Interior, por
sitado para desempenhar
uma comissão
pendente do mesmo Ministério na guarda
blicana.
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quadro, do reLouro passou
ter sido l'eq uide serviço denacional repu-

k) Declara-se que o capitão de infantaria, adido, em
serviço no Ministério
elo Interior, na guarda nacional
republicana,
Aníbal 'I'arrir-ho, doixou de estar na referida
situação, continuando porém na mesma situação de adido,
mas em serviço no Miuistério das Colónias, por ter sido
requisitado
para uma comissão de serviço dependente
dêste Ministério,
nos termos do artigo 2.0 do decreto
n. o 13:309, de 23 de Marc,:o de ,1927.
l) Declara-se q uo o coronel Viriato Borges Pereira da
Silva, chefe do distrito do recrutamento
c reserva n." 20,
o tenente-coronel
Jerónimo Gonçalves Ilibas e o capitão
João Machado Toledo, todos elo infantaria,
deixaram de
estar suspensos
das funcôes do serviço nos termos do
artigo 151.0 do regulamento
de disciplina militar.
m) Declara-se que fica fiem afoitá [I colocação do capitão João Pereira Pina, no regimento de infantaria n. o 17,
ínserta na Ordem do Exército n.? 1, 2.a série, do corrente
ano.
n) Declara-se
que o capitão
da arma, José LufE Gonculvos
cargo de professor
provisório
Sargentos.

de infantaria,
no quadro
Canalhas, desempenha o
na Escola Central
de

o) Declara-se que o capitão de infantaria, com o curso
do estado maior, JORÓ G uimurães Fiaher, presta serviço
na 3.1\ Direcção Geral dõsto Ministério,
nOR termos
do
artigo 30.0 <lo decreto n.? 5:787-4-'f, de 1919, e não nos
termos do artigo 48.0 do decreto 11.0 14:983, de 10 de
Fevereiro
do ano findo, como consta da alínea b) da
determinação
7.D. ela Ordem do Exército n. o 18, 2.D. sóríe,
de Dezembro último. ..
p) Declara-se que, por decreto do 20 do Agosto de
1926 do Ministério da Instrução
Pública, publicado no
Diário do Govêrno n." 274, 2.h série, de 22 de Novembro
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do mesmo ano, foi nomeado director do serviço meteorológico nos Açôres o major do artilharia José Agostinho.

q) Declara-Me que fica. sem efeito a colocação do capitão
Jacques Rafael Sardinha da Cunha no regimento de cavalaria
u.? 7, inserta
na Ordem do Exército n.? 19,
2.n série, do ano findo.
r) Declara-se que o capitão picador Teófilo Nunes Pereira deve ser considerado
como colocado no regimento
de cavalaria n." 6, e não no regimento de cavalaria n." 8,
como foi publicado na Ordem do Exército D. o 1, 2. a série,
do corrente ano.
8) Declara-se
que, por se ter oferecido em devido
tempo, devo ser incluído condicionalmente
na lista dos
oferecidos para senil'
nas colónias, nos termos do decreto n, o 13:309, de 23 de Iarço de 1927, durante
ano de 19j9, insorta na Ordem do Eeércüo n. o 18, 2. a
sério, do auo findo, o toueute do artilharia Ologário José
Antunes, que deve ocupar na mosmu lista lugar imediatamente à direita do tenente Carlos' de Sousa Gorgulho.

°

t) Declara-se
que o tenente de artilharia
Francisco
Peixoto Chedas p:tssa a ocupar na respectiva
escala o
lugar im. diatumeute à esquerda do tenente Rodrigo Augusto Tavares
de Almeida Ferreira
do Freitas, por ter
sido cousidor arlo ao abrigo do § 4.° do artigo 1.. da lei
n.? 1:G29, do 15 de Julho do Hl24.
q uo deve SOl' considerada
sem encargo
Nacional a colocação, !lO grupo indopendento do aviução do hombnrdcamento,
do capitão miliciano de artilharia
do quadro especial, adido, José Alfredo de Paula, constunto da Ordem. do Exército n." 19,
2.' série, do ano findo.

u) Declara-se
para a Fuzenda

v) Declara-se qU0 fica som efeito a nomeação do capitão do serviço ele admini trnção militar Jorgo Carlos da
Costa para fr qücntar o curso de iuformação do ~.o grau
da Escola Central do Oficiais, seu do nomeado para. a
freqüência
do mesmo curso o capitão elo meRIDO serviço
Josó Ferunndes
Duarte, que doverá ser mandado apresentar na referida Escola no dia 9 de Junho do corrente
ano, pelas 12 horas.
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a:) Declara-se
que o capitão de infantaria,
em serviço
na guarda nacional republicana,
Aníbal 'I'arrinho,
foi
autorizado
a usar o nome de Aníbal dos Reis Chaves
Tarrinho,
devendo portanto o mesmo oficial ser escriturado com êste nome nos respectivos
registos.

•y) Declara-se
que o major médico Custódio Luís de
Oliveira Possa,' adido com licença ilimitada,
deixa de
estar na referida situação, continuando, porém, na mesma
situação
de adido, mas em serviço no Ministério
das
Colónias,
desde 5 do corrente mês, por ter sido requisitado para prestar
serviço nos territórios
da Ccmpanhia do Moçambique,
om África, nos termos da carta de
lei de 12 de Abril de 1892 e regulamento
de 9 de Julho
do mesmo ano.
z) Declara-se que o major, na situação, de reserva, José
Joaquim Romão, faleceu em 18 de Janeiro último, o não
em 17 do mesmo mês e ano, como consta da Urdem do
Exército n.? 1, 2.:\ série, do corrente ano.

11.

o -lIiuistério

da Guerra - 2.a Direcção Geral- 3." Repartição

a) Vencimontos que, nos termos da lei n. o 1 :G68, de 9
de Setembro
de 1924, competem ao oficial em seguida
mencionado,
transferido
para a situação de reserva pela
presente
Ordem do Exército:
Tenente-coronel
de infantaria
Francisco Martins Ferreira, 173,560; tom um aumento de 10 por cento sobre
o sõldo.
b) 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 presente
Ordem do Exército:
Coro MI do artilharia
Francisco
Xavier do Amaral,
432612, sendo: pensão de reforma,
318;$92; 0,14 por
conto, 3;$51; lei n,o 888, 32;$24 j loi n. o 1:3i!2, 77;$39;
tem dois aumentos de 10 por cento sõbre o soldo.
Coronol de infantaria Luís A ugusto dos Santos Guerra,
386tSlO, sendo: pensão do reforma, 207;$; lei n. o 888,
29~70; lei n. o 1:3V2, 59,$40; do vencimento total 48t$26
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das Finanças
e 337tS84 pelo Ministem dois aumentos de 10 por cento

sõbre o soldo.
Capitão de infantaria
Roque Jacinto Varela Júnior,
358tSl4, sendo: pensão de reforma,
210600;
0.14 por
cento, 28tS77; lei n.? 888, 23687; lei 0.° 1:33:3, 9M50j
do vencimento total 111630 são pelo Ministério das Colónias, sendo Angola a última província
onde serviu, e
246584 pelo Ministério da Guerra; tem dois aumentos
de 10 por cento sobre o sóldo.

12. °-

lioislérie da Guerra - P

Diretçáo Geral

a) Declara-se
que em 29 de Janeiro último passou
a exercer as funções de sub-chefe do estado maior do
exército o coronel tirocinado do corpo do estado maior
Aníbal Augusto Ramos de Miranda, que exercia o cargo
de primeiro sub-chefe.

b) Declara-se
que o tenente de infantaria no quadro
da arma Rodrigo Brandão
Guedes Pinto desempenha
as funções de instrutor
interino da 16.a cadeira da Escola Militar desde 22 de Dezembro do ano findo.
c) Declara-se
que é José Inácio Rodrigues Ferreira,
e não José Inácio Ferreira,
o soldado do regimento de
infantaria
n.? 18, que, pela Ordem do Exército n." 19,
2. a série, de 31 de Dezembro findo, foi promovido a aspirante a oficial para a Escola Militar.
d) Declara-se,
nos termos do artigo 18.0 do regulamento do Arquivo Histórico
Militar, que, pelo cidadão
Henrique Loureiro,
foi oferecido,
com destino à biblioteca do mesmo Arquivo,
um exemplar
do trabalho de
Tomás Ribeiro, intitulado:
José Jorge Loureiro,
e) Declara-se,
nos termos do § 2.0 do artigo 3.0 do
regulamento
da Biblioteca do Exército,
que, pelas estações e oficiais abaixo mencionados,
foram oferecidos à
mesma Biblioteca o livros que a seguir se indicam:
Oomando

Geral

Lista da Armada,
1927. -

Lisboa,

da Armada:
referida
a 31 de Dezembro
H}28. -1 voI.

de
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Associação dos Arqueólogos:
Arqueologia e Illetoria.:-: Vol. vI.-Lisboa,
1 vo1.

1928.-

Comissão de Turismo do concelho de Tomar:
Tomar-Ermida
da Oonceição, - Lisboa, 1928.1 folho
Comissariado Geral da Exposição em Sevilha:
A Beira. - Luís Chaves.- Lisboa, 1929.-1 opúsc.
Trás-os-Montes.-P.
e F. M. Alves.-Lisboa,
1929.1 opúsc.
Tenente-coronel Augusto Botelho da Costa
Veiga:
Breves palavras sõbre a questão de Ourique.-A.
B.
da Costa Veiga. - Coimbra, 1928. -1 opúsc.
Major Artur Sílio Portela:
Àrttlharia-u-Êxerclcio na carta.-A.
Rio de Janeiro, 1926. -1 vol.

13.0-

Minislério da Guerra -

kcparlição

S. Portela.-

Geral

Vencimento que, em conformidade com a doutrina do
artigo 27.0 do decreto n. o 4:750, de 28 de Agosto de
1918, e DOS termos da lei D.O 1:668, de 9 de Setembro
de 1924, compete à enfermeira militar em seguida mencionada, transferida para a situação de reforma pela presente Ordem do Exército:
Lúcia da Soledade Correia Casais, 506.

Obi-tnário

19U
Maio

9-

Tenente

8-

Capitão médico, miliciano,
vador.

veteríuár!o

Raúl Baptista

de Carvalho.

1927
Dezembro

José de Oliveira Sal-

1929
Janeiro

1- Major médico, miliciano de reserva,
Ricardo.
7 - Major, reformado, António Fortunato.

João

Luís

ORDEM: DO EXERCITO
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Capitão de infantaria
Carlos Eugónio da Costa
Alvares.
30 - Coronel de infantaria Luís Galhardo.
l-Alferes,
reformado, João Narciso.
2 - Coronel, reformado, José Francisco de Almeida
Fragoso.
3 - Coronel, na situação de reserva, João de Sousa
Tavares.
6 - General, reformado, Alexandre Magno de Campos
Júnior.
6 - Alferes de artilharia,
miliciano de reserva, João
de Sommer Ribeiro.
10 - Major, reformado, Caetano Xavier Diniz Júnior.
14 - Coroncl de artilharia
Francisco Xavier do Amaral.

Júlio Ernesto de .Morais Sarmento.
EstA conforme.

o Ajndante

General,

~. :,.

MINiSTtt:RIO DA GUERRA
28 DE FEVEREIRO DE 1929

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.& Série)

Publica-se ao exército o seguinte:
Ministério da Guerra - t." Direcção 6eral-

2. a Repartição

Manda o Governo da República Portuguesa,

pelo Mi-

nistro da Guerra, publicar a lista da antiguidade dos aspirantes a oficial das diversas armas e serviços, referida
a 31 de Dezembro de 1928.
Paços do Govõrno da República, 27 de Fevereiro

1929.-0
Sarmento.

de

Ministro da Guerra, Júlio Ernesto de Morai«
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MINIS'I'ÉRJO

DA GUERRA

I. & Direcfh Geral- 3:& Rtparliçlo
Manda o Govêrno da .Repáblica Portuguesa,

pelo

lti-

nistro da Guerra, publicar a lista da antiguidade ~
sargentos ajudantes e primeiros sargentos das diversas
armas e serviços, referida a 31 de Dezembro de 19BB.
Paços do Govêrno da República, 27 de Fevereiro de
1929.-

O Ministro da Guerra,

Sarmento,

\

Júlio Ernesto ãe Morais

88

ORDEM DO EX1!:RCITO N.· 3

o],s

<::'-l

""-"
!!~~(&

ICI

cC~cO°

=~

I

...... ..

A~EI::
~ ""
-=g,=,

ICI

t- t:~~

~~~

0(0)""

O) O) O)

I

I

..,.;::::0>
I

t:~

O) O)

I

I

I

I

I

I

(Q

t:-

~

O)
I

I

" "00I • " "00 "
~
~

~~

O>~;::::

t~

O)

,Dc.6

I

2." Série

~
~

t- t:~~
O>

. "000>
O)
I

I

I

I

~~
er,)

•

e

<::'-l

-s:I

<::'-l

~
J;:;IQ

.

=~

<::'-l

ooIS

~

<::'-l

c::> cc

'.'

E-t c:<:I
lZi CD

J;:;IQ~
ClJ;:;IQ

=:ii~

(~ r

<::'-lo

~~
-J;:;IQ
J;:;IQ l:Sl
=-J;:;IQ

I:ií~
~J;:;IQ
J;:;IQ~

-c
....
o:
<C

~:
«

c:'-)~

~~=
1Zi....c:l
IoCCI
Q

~cc:;

~~

IZ

u,

Z

E-t

:z:;

<::'-lJ;:;IQQ

CI c:.>

cc:;
1oCCI=-

•

•

A

•

A

•

a •

•

~ •

a ~ ~ •

•

•

•

•

<::'-l~
<::'-l <::'-l
gJ;:;IQ

~

Q

--=
loCCI

~

------~----------------------------------

CI

~

er,)OOo)~~OO~;::::~~~OO~~~~~~~O>~~

....c:l

~~Ó~~~~~~~~~~~Z~~~~~~~

loCCI

~~~d~~~~~~~~~~d~~~~~~~

~

041
E-t

-

CI2

...=I

e ....a

"

•~z"" 'Eo

2.· Série

ORDEM DO EX~RCITO N.· 3

I:M

O>
I
~O'::I~::tA~;.'I:a.
I
e<:)

I:-

.....
a>

-O').
I

I
~!'

11:t.:t::tSl

A::tAIIit

89

90

ORDEM' DO J)X1:R(!lI'OO N."

t.....
....
O>
o.. ..~....
.....
.A
.... ....J
t--

O>

..
'

....
~

..

.,
..
:s'"
;§

....
.. ~o
....
tO>

I

t.....

....t- t-....
"c:b........
Ó
O>

I

•

"

•

A

.til'

O>

0',6.... ~

a

2.· Série

....
t-

" .. .. .. ~ • .. .. "d
.... " .. .. •
O>

I
~
~

i." Série

t-

" ..

..6
...
~

c-

t-.

M

M

C>

a

91

ORDIE~ DO' JJXm\CI'l'Q No· 3

a

" "

C>
I

ao

J
G"I

t-

M .....

.. .. .. .. " " .. .. " .. "
lO

C> C>
I I

""'G"I
I I
MM

t- t~G"I

... oo...
" " "c!. " ... " ...
J
"'"
Io-

M

C>

G"I

t-

C>
I
.. G"I

C>
I

I

I
,...;

er>

C"l

92

ORDEM DO EX.tRCITO

o"á o

:!~=~

00

00
..... .......

'O.~~

O"".g
A",S",
IS

..

'5:,,~II! "C
"CIg"

"'t

O>
I

.... " ....
..j. .ó
....
.......

"

.... 00
.... 00
....

0000

00

a>
I

O>
I

O>

"" 10
...........

....so

..........

N.- 3

O>
I

"'t ..
"CQCQ " " "CQ "CQ "CQ
I I
I
I
I

d,
......

....
O>

.. " .. ..

2." Série

....0000....

.... .....

0000

O> O>

I

I

"""
"""""
CQo>
I

"'t"i'

"lOlC

I

~~

.'

oo=""OO~~""IO~""~""~~~=~~""~~~~i~~CQOO

·0....; .. ::;.;....; . ....; ._; .. 'r, . '0' . '0'0'
-0-~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
c.;i

-

..

__

....;r·: ....
~

!l.• Série

ORDEM DO EX~RCITO N.· 3

"

"

A

93

2.- Sérll

94

..

~o

p..

ORDEM:00 EX~RClTO N.· 3

2.· Série

~ .....

,.....

~~C'I

•

=: "

A

"

.. .. .. .. ..

a>-c-O>

I

I

I

"et:I-.jt-.jt

JJJ
,.-I
,.-I

~~~~~~g~

,..........,.....C'I
C'lC'IC'IC<I
0>0>0>0>

I I d, I
.<00> .....
,.-1 lIIt
I , , I
C<lco""",.-I
,.-I
et:I

0>0>0>0>0>0>0>0>
•

"

•

•

.. ~~o',Ó6c;!,6~

eh '.,b.11'i''i'I
t-C<lt-<O,.-I
U':l

C<I

.....

,.....,.-Ia<!

..

ORDEM DO EX~RCITO N.· 3

2. Série
1

~

Oj'
M·JIt~··_::I!~~~;:t~:=:

..!.

S
d

Q)

. 8

.~

.00

..

"a

o

z

1-

....
Q)

Q)

"00
oS ....
Q d

o

Q)

d

Lo

.... bIl

" "

So~
.. o

oS ...
<Xl'-

o

.ss
'" ...

Q)

80..

~

ro~=~~Soo~J~rooo~g~=~~oo~=-~~s~s~

d~~_i~~~~didi~~~~~~ddd~~~~~~

~~~~ó~~~8~~~~~~~~~~~~~~~

2,' Série

ORDEM DO EX:€RCITO N.o 3

97

""'' ' ' ' ' ' ' ' ' '
c<Ic<Ic<Ic<Ic<I

a> a> a> a> a>
1 1 I I 1
·eQeQCOt-OO

..

t-!.~";'~d,
eQ.-4

'0

.;;

....

'O

'"

• ::s
O

...
O)

O)

-e

'"c.>

.i

.'"..'" ..
O)

a - • A a _ •

•

_ •

•

•

•

•

•

~ •

A

~

...

O

'(ii

8
.;::
P..

...
e
';::

.." O
'(ii

o..

....... ..
~

2.' Sér~

....o

··'d

.~
..."

..

o
l:

o
!l.

~~~~~w~~~~~~~~~~~~~~~~~~w~~~

d~d~~d~~~~~~~~~~Zo~d~~zz~~zi
~~~~~~~~~~~~~~~~6~~~~~cid~~cici

2." Série

~

.~

•

l'I'.... B

ORDRlI DO ~X~BCITO

~ a _ 2 A ••••

R

a a a •

•••••••

*

a _ a ~ ~ A a

A

•

~

..

•

•

•

•

~

~

•

A

A

~

•

•

A

•

•

•

•

•

_

•

•

•

•

•

•

•

•

a _ •

A

-

•

•

2,· Série

ORDEM DO EX'€RCITO N,· 3

100

.
,

..

!

~
"

•

o
'"

'Q

.
I

.

!
~~~~~~~~~~~~~~ .~~~~~!~~~~~~~
~~~~~~~dd~~~~~~~~~~d~ddd~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

o' Série

101

ORDEM DO EXItRCITO No· 3

...o..

t_ t_

c<I

""
~

e:<!

0(0(
at-CO

a

a

""o

,ó..J.

...
o

e:<!

o

..

~

·

..
~

o'"O
'0

.~
"O

..
.. .,
'"

--------------------------------------------------------1.,

~
(I)

0'1::)

-"
"'o
(I)

O

~ ...

" '"

...,

...,
O

"O

'"...

O

~
<.>

bI)

~

.. .. " " " .. "
... " " o~...
'"

'II

O ~"

ti>

O

"Qj r.a

8~

~.~
.~

~.,
I>

" " " " " 0<1~" " " "

o§

'"
O

o!::
<D

...
o..

e

'e
o..

c,

<D

O

"O

<D
bI)

...,

~
C)

...~

O

O

0<1

os

e

o..

""..

...~

~."i

... .. '"
" .. " ... "
'0::

..

~

'"...
O

'S
8
.;::

o..

?
o

;;

·

.•..

~

<O

--------------------------------------------------------------I~ ""
....
eq
. ~eq~O~~e:<!t-O~~e:<!~~O~~~~~e:<!
...i
~
Oc.;i...; .... ,...;,...; . o .,...; .'
.. ~~ .e:<!..,;o"" . .
o

~CI)t-~cOlQ"~

•

o

.~...;~OH-~~O~HH~~H~~~~O

~~~~~~~~~~Q~~~i~~~~~~~~

;:;::~oo~~:;;j~
~~~~~~~cd

-----------------------------------------

'e, •

O:i

il:l
.. :l

!jr.>l

g~
C,)

o

-:9

.,g.:
§
C,)

2.& Série

ORDEM DO EXtmCITO N.· 3

102

o!g

""11~d=&: 1.o

~~s-:
......

..

" g~"

't:I

tT""!
O'>
I

~~
O'> O'>
I I
OOT""! "

• ,. -- Q •

"00

J~
~

~
T""!

"

..

""

tT""!
O'>
I
.. O'> "

c:!>
~

....

I::-

tT""!
O'>

"c:!>T""!
Ó
T""!

O'>

Q

•

..oI

Q

"1
M
M

e

.·
· .. .
. . . ...
. ·. .
.
·.
.

.
. ··

· .
. · .
.·
.

·

..

~
z

«
-o::
«
:c

..J

f-.

o:
cC

.

o
7il
o

• • • • • • • • • • • =

A

~

""

M

=~~~~
'.

.Q~~

.....
~ ........
T""!~~~~

~

M~

~~8~.~d~oo~~~~~~dddd~:.~~~
<ód~~~~~~~~~~~~~~~«~~~«
Ó

..

~i:ii~ó~~~~óiiiiió~:0ÓÓ

•

2.' Série

t-

~
a>

I

~ ~"
I
~
,...,

""

103

ORDEM DO EXOClTO N.· 3

.

....,

CD

CD

" "S::I

,...
c<I

....t.... t-....
.,4
,... " ....,..., • .. ......"i'
,... ....
ao
,...
t-

t-

•

•

•

•

A

•

•

•

~

I

CD
I

I

~~~
CD CD CD

CD
I

CD

..

"

I , I

III

..

",..."<11
I

I

<O
I

t-c<l~

'ORDEM DO EX11:RCITO N.o 3

104

2." Série

"""

.

. ..

..

<Ii

.,t

·00

.

.."
ao

'"

..
..

S

"

o
il4

..

~

~~~dM~~~M~~~~
M~M~M~~~~
_~~~d_~~~~~~~~d~~~~~~8~~~~~~

.

.~~~~

~« .<~<~««<~«««<d<~««

~~~~6~~Ó~~~~~Ó~~~~~~~~~~6~~~
~

2." Série

"<f4
C\1
ç;,

" C()1
1
C\1
.-4

ORDEM DO EX6CITO

lO lO lO lO

~~~~
0>0>0>0>
1

I

1 1

" O> O> O>

cb.6c!,~

c<I

>-I .-4

C'1 C'I c<I C\1
O> ::> O> O>

"""

1 1 I 1
".-4.-4.-4c<1
1112,
t-2il~.-4

C\1lQ'O
• • .'C\1
• • • e<:>C\1e<:>.....
=OOC\1c<1C\1C\1~"<f4~=

~~~~~~~~~~
0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>
1 1 1 1 1 1 1

I

lO lO lO lO lO lO lO
c<I c<I c<I C'I c<I c<I c<I

1 1

"c<I"<f4"<f4"<f4lOlOt-t-t-t-

d,.J.dJc!,d,gc:-!.~.,.!.1
>-I

e<:>>-I

.~

C\1

105

N.- 3

0>0>0>0>0>0>0>

1 1 1 1 Ic!,c!,

~t-C()C()C()C().-4"'"
c<I~

c!,2,~cbd,J.J.,

e<:>.....
.., >-I >-I

>-I

...
.....
c<le<:>C\1C\1 .....
.-4e<:>e<:>e<:>'OC\1~c<I

~~~~~~d~~~dddd~~~~~~dJ~dJddJJ~Jd~~
~~~<~«dOO~~~~~~~d~~««««««:~

~~~~~~~~~~~~~i~~:~dÓ~~~~~~~
~------------------------------------

0],0

Ct;i

,,-o

"d .....~

~1

ª
Qi~~

,...,
,...,1

O'aS

~i-=

Ct;iCt;iCt;i

~Ct;iCt;i
c:<I

C'I

!!~~~
ti

2." Série

ORDEM DO EXImCITO N.· 3

106

C'I C'I C'I

C'I

~~~
1 1

"?"?"?

""e<:lIOt1 1

"t-t-~
I

Ó~;l:
~C'I

""'C'I~
,...,.,...

1

~~~~~
~O>O>~~

'"
C'I tC'I tC'I
~O>O>

..~~~d,ó " " "
ócbót-!.:Ã
e<:l .,....,...,...,

Ó

11

" "

~'T""'Ir:-t-

I I I
e<:l~"'"

~

,...,

"

...,
El

o

:z;

."

,

...,
~
C)

...

ee

.§

...

A.<

ee
C.>

...,o

O)

...

bI)

Q)

lO

"O

<:I

.s<:I

bI)

<l>

...,o

"O

<:I
<l>

... " " "

Q)

<l>

...,o
'"o
'0;

....,

O)

""

~"

as

'"o

<:I

ce
.. .. ce~" " .. • "
..
" " " " " o'" " " "
Q)

.!::

II>

Q)

...

.;:::s

.§
...

A.<

'0;

...
a
.;:::
o

'05

A.<

A.<

I

...,
""'~e<:lM

~e<:l

~e<:le<:le<:l~~e<:l""'~

d~..:ld~

..

~..:l..:l...:j._..:ld.~_~d...:j~..:l~..:l...:j

<d«cS~<
~.;cd~

...:j

:~

~

C'le<:l""'e<:l~e<:le<:l

~«<~~«=CS~CS««~«
~~~~::~~~ ... : cS~Ó~~~~

"

2.' Série

ORDEM DO EX1mClTO N.· 3

t-t-t~~c<I

t-t-t-t-r-t-OO
c<Ic<Ic<Ic<Ic<Ic<Ic<I
O'> O'> a> a> a> a> a>

t-t-r-

.,..t-.,..oooooo-l

0>0'>0'>
I I I

.AJJ.,
'"'1'"1C'1

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

CO.,..oolQa>c:<IM
C'IC'IC'I

I

I

I

I

C'I

I I I , I I
2.,.-1t-t-t-l-t-t-

00 00 'YJ 00
c:<IC'>c:<I<N
a> O'> a> a>

00
C'>
a>

00000000000000
c<lc<IC'>c:<IC'>c:<IC'>
a> a> a> a> a> a> a>

I

I

I

I

I

I

"'00 "00000000

"'!'Jcbd,J.,JÓ
c:<IMM-Ic:<Ic:<Ief:)

M

.AJJ.,~
Mc:<Ic:<I

I

'0

.~

.;.a

o

'C!:l

•

1'"1 ...... ef:)ef:)

~O";O";...:l

~~~<
~<!i<!i~

-

•

2

•

•

A

•

•

•

.

•

~

107

108

ORDEM DO IlXOCITO N.- 3
o

os

o

'g~~

:~~~
ct
o
C'lcd

.... ..
..

A~S~

,,~ ""

'd§'d

00
C'I
aI
.-I

~

I:- I:- I:- I:- l:-

.....-I .....-I .-I

.. .. "

ar~ararar

"~~I:-oooo

2.· Série

I:-

I:- I:- l:a- a- a-

.-I

.-I .-I .-I

O>

I

"00

,AJ.,dJt-!.
rh
C'le<:l.-l.-l
.-I

"

~ a ~

"

I

I

"a-a-a-

I

I:.-I
O>

I

" " "aI .-I
I c:t
I:JC'I
C'I

..S
'"
o

Z

e<:l~e<:l~e<:loo.-l.-l"'~e<:lC'loooo~a-oo",ie<:lOO~"'o>~~

dddzododdodddddddozdddodoo
~~~Ó~~~~~~~~~~~~~~ó~~~i~~~

~

2.- Série

ORDEMDO Exmcrro

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

.ar Oj' Oj' Oj' C1f

I~~~

J.,cbót!.ó
... ~~,..,

"

.. "

I

C'I
,...;

-- ..

o
"Ó

"Ó

~

o

C.l

o

1'1
o:>

...

bll

'"
" ~"
~ o...
'n;
'"
o
... .ê
'Q)
c,

..

Po<

I

I

I

I

I

I

...

...o

o:>

o bllO

... bll_

"Ó

::s- ::s
O'§O'
...

~

o~o
.~ "'"ó
o·....•

,,"Ó

~._~

'0"''0
~.:;)
C'$

El

~Po<

E-<

.

I

I

I

"

~
~

...

o ~o

"'0'"
~
... ~
tO

.!::.ê.!::
0:>...o:>

s c, .;::
S

~
co

"i:
Po<

E-<

o:>

00:>0

00:>0

o:>

o:>
...,

::I-~

tO .....

0'J:l

Po<

" "

I

t-

"Ó
oSo"Ó

§ ~ §

et:l
r:<:I
ao

I

~ee
C.l c C.l

"bll"'bll"

1'1...1'1
o:>

I

o

....o:>

ee o ~

o:>

I

J.,t!...!.J,..!.J.,.J.cbcbd,i>ó
C'I
,.... C'I
"";C'I
~

o:>
o:>
'O 0'0

~

I

"t-00"";t-00r-0000~;:::1Or-

...

o:>

s
'C

I

~:bcbJ
"";"";C'I"";

o:>

1'1
o:>

lO

I

"a>0~t-

"a>

..!.cbt!.J.,.6
,...;

""""""

I

I

··t-c'let:lccoo

""""""IOt-

OO,.... ..........C'lC'lC'lC'lC'let:let:l
C'IC'IC'IC'IC'IC'IC'IC'IC'IC'IC'IC'I
a> a> a> a> a> O> O> O> 0>0>0> O>

a>a>oo
,...;,...;
C'I C'I
a>a>a>~

00
,...;
a>

00 a> a> a> a>
~~~CXlCXl
0>0>
,..,,....
.~

109

N.· 3

C.l

C'3l-td
0~Q;>
" ::.~c'o .....~ ~~
"Ó

..

~

ctl

o:>se

d·i:!·~
COPo< S

'" .~
o:>

...

E-<

Po<

~~

~~O>CXl~,...;~et:l~~~et:let:lao~o~~O~~et:loot-,...;

.....
et:la>,...;C'I""'C'loo

~~OOdddozzzdooziz~~~~oddddddddodo

~~~~~~~~00d~~~d&0d&~~~~~~~~~~~~~~
~~

110

ORDEM DO nltRCITO

N.· 3

2.' Série

..
s
o

Z

...,

...,

CD
CD
"O

...,o

..,'"

c:I
CD

...,o

S.,

o
p.,

=

CD

~

. .!::'"'"
o

CD

8
'e
c,

eo
....

CD
CD
"00

"'_
.., =
= ....

OCD

...,t>o

t>o'" .. .. ..
.. " .. ~ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. '"o'".... .. .. ....o
:o

:o

CD'"

'll

.~

.~
...

&l.

'"o ....
.".~
CD

.~.§
CD ...

8&l.

'e

&l.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
dódddódddddoddódoddódódódódd

~~~~d~~~~i~~i~i~~~~ii~~ii~ii

20' Série

ORDEM DO EX~RCITO No· 3

t- r- 1'- t- r- tC"l C"l c:q C'<I C'<I C"l
O"> c.> O"> O"> O"> O>
I I I I I I
:::'t-t-t-t:-t-t-

cb,..',~.JJ.,cb
,-ic:qC"lC"lC"lC"l
o'

...'"
'"

"O
<1!

e
o

...

~.
CI

...~
o

'"eo
...
ce

...'"
Q)

"O

ee

e

...o~

" '"oe " " " " " o " " " " " ce~"
o;;;...
'"
o

o!;::

'"
o;::8
c,

Q)

!XI

UJ

8
00::

p..

o;;;...
o§
o

...

p..

.

~~ ~~~~~~O">~~~~~~~~~~~~~~~~~~~O>,-i~~~~
~ÔÔÔdddddddddúddddddQQdQdOdOÓOdOdQ
o

~~~~~~~~~~~~~~i~~~i~i~~~i~i~~d~~~i

111

,

2.· Série

ORDEM DO EXERCITO N.- 3

112

.g ·~s

t-lG'I G'I
Ç1) Ç1)
I I
OC<00

" ~~~&
~""
oS a'

os o

e'"
~ .. .g

Q"

=- ..

~§'d
<>

1

1

....G'I

I

t-t-t-t-t-t-t-oo
cqG'lG'lG'lG'lG'lG'lG'l
Ç1)Ç1)Ç1)Ç1)Ç1)Ç1)Ç1)Ç1)

~~~~gii
Ç1)Ç1)Ç1)Ç1)Ç1)

~ ~~~~~~2>2>~ ........

"
.ó2>J.,J,.J,J.,d~
..... ........ "' .... cq

.

.

~

I

I

I

I

~

J~J.,.J,J,
G'I G'I

.

.

~
Ç1)

I

I

I

#fMMO'It-t-

.

~
Ç1)
"I:-

2>
~

"

"t-

....~
1

.. 2
_"
. .~
ri.>

•

....oI::l

.~

:

~
o

Z

~oooo~G'I~OO~~t-Ç1)G'I~~G'I~G'lt-~~G'I~~~~I:-~t-

ooooooooooooooooooodoooooooo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

00
G'I

ar

"00

~

.

ORDEM DO EX1mCITO N.· 3

2.' Série

113

....:;;
o

s

'ePQ)

"='

...o

cc
<o

P-

o

'1:)

<O

-e

,

§
.;.;
,...,
o

I'Í
o

.....
Q)

C)
Q)

'1:)

o

'1:)

'"oe

.....
Q)

'"o
~.

Ô

....

-e

<O

"

t:r'

~

..,
o

'1:)

;;
<O
tIJ

:~
C)

~o

'"o<II
<O

...~

'1:)

<O

o
C)
Q)

'g

-e

.;
.::.0
~

...
'"

114

On.DEM Do EXtllCI1'O N.- 3
o

'g, o

00
C"f

"d_~
1:I..a<o

!1g~~
aS O"~

I
..-f
I

o

s'"

..
"d§"d

Q"

O>

~~~
,,~
c

I

r<

.. ~ .. " " .. "

00
C"f
I

I
..-f

oot-oo

~

O>

~ "C"f

2.· S~rI

""

ar
"C<:)

J
..-f

C"f..-f..-f

""

O> O> O>
I
I I

" 10 00 etl

.,!.J,J
C'II..-f..-f

II

S
1'I(j

~
f"

•
«

o:
<t:
:r:
Z

UJ

CJ
Z

UJ

.. " " 8 .. " "
'Qi

8

d:

O>O~~C<lC<I""lC
~8:l8!lC<lC<lC<lC<lC<l
I

I

I

CC>

c;' Oj' Oj' ~ Oj'

""1C000>~~1O-00

-

ri

C<I
O>

CC>

00
C<I

O>
I

O>
I

C<I

,,~I

..o
.,..;

I
.,..;

I
10

~~~ó~2~~
C'>

115

01l.DEM DO EX~RUITO N.· 3

~.' Série

ri

"

",-I

~

00

0000
C<I C'>

"""

.. " " " " "

O> O>
I I

",-I"";

J,.JC'>

" "

C'>
O>
I
"10-

.J
C'>

"

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO N.- 3

116

•

~
~

.,...;R$lQ#:I:~!:t~.=:

I
..-I

"
e"o

z

-<
o

I-

:::>

-<

z

O

o:
LIJ

-<

...

...o

'"~
.~

eo
...

."
Q

"O

...,o '"
Q
."

...
~

bIl

ta

e

el

'" '""..
9""""
Z o
·13

Q
."

~

'"o .. "
" " " " " .~

.s..
."

p..,

2." Série

-_

__ ._
-__

ORDEM DO EXlUtCITO N.o 3

117

118

ORDEM DO EXlmCITO N.• 3
o

-a

o

-g~1ii
~ I=l«O
CIS=~C.
~ 0"",

o

~~s~
.,,,'"
"'_ "
'C§"CI

00 t-

t-

O> O>

O>

......

G'l ......
I

I

I

I

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

......<o

......

I
"

"ct:J
I
C"I

t-

t-

......

......

O>

O>

I

I
1:.0

::l

"<o
I

......

~

I

<o

......

t......
O>

I
"tI

o
......

2.' Série

t-

......
O>

o

......

I

"00 "00
I
I
0>1

co
......

t-

......

~

O>

I

" " " .....I " " "

G'l

O>

C"I

e

o:

«
fJ

:E
LLI

O
.~

«

(/)

LLI

O
O
O

-

>
o:
LLI

(/)

.,
.~
o
Pt

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

mOOWWWOOOOWWOOWWWWWWWWWWWWW

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

dd0dddd0ódddódódódóóóóó

~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

e s
......

...z8",,,,...o

2." Série

ORDEM DO EXERCITO N.o 3

'1'19

-

•

C1>Q,)Q:)Q,)QlQ)Q.>(1)

'Ó'Ó'Ó'Ó'Ó'Ó"<O'Ó
-::l -::l '::s .::S '::S '::s '::S '::s

~~"''''''''''''''''
wrnoowwwww

c5dc.5dc5c5c.5d

.. ..

.

"
" " "
e<:ie<:i";";e<:ie<:ie<:ie<:i

..

2," Série

ORDEM 00 EXERCITO N' 3

120

010

'<I
I=I'~

0>0>0>0>0>
11116
<0000000,.....

CI5~ClSO

~

'<I

Q)

'<18 ..

:!!~

't3~.g
e

o::

t-OO

t- l- t- t:- t:,.... ..-I ..-I ..-I ..-I

-to

~~~~

.6~cbó.,!.
,..... C<I C<I

I

.-I ..-I
O> O>

1

" "

~ ;::

1

T"'l

<.OÓ
..-I ,.....

00

0..-1

~1

arar

::::00

C<I C<I

Jit

1
O>

C<I

"o>

I

<00

C<I
C<I
O>

1

O>

1
C<I

"t-

~

~
" " • " " "

~

<C

o
Z

E-

-2
..J

O

«

Ü'

<C

CC

Em

--

-

---

Z

:E
O

«

.

o
õl
o
p..

....

'<I

"

'<I

~

I
I

II

.. .
~~~~
~~~~--:~~..;~..;~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~o~

~

O>~

"

~

..

~

~~~~ó~~~~~~~<~~~~~~6~~~6~
0ó~ó ,ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ&Ó~-~~~~
..... ·0 ... · .....•...
~~~~
~~~~~~~ro~~~~

"p::.
~

~~

~

~
~
./

20'

ORDEM DO EX:eRCrro

érie

No· 3

..

o
c-1

cq

c»
I

tI

co

eQ
cq

~
cn

.. " "cn

I

I

co

cn

I

"

0Q)

eQIOIOIOCOtC'lC'lC'lcqC'lC'l

~~~â~~

o§...

~~J~~~
C'lcq~
~

'"C

..eQ .. "<Xlt-t-~IOtI

t-

p..

Q)

...o

'"p..

<O

o

..

-e

•

~
eQ
~
o

coi

..

B
Q)

C)
Q)

~
~o

'"o

8
...
s

'"oc

~r

"O

'"O"'::>

...

....

Q)

.. .. .. • • • • ... "

'"o

8

d:

Q
Q)

...oo

tlIl

a

~
~
~
...

~
~

o

C)

...
~

Q)

...

~tO

o

Q
Q)

0Q)

Q)

Q)

...

..
o
os

...oo

...

bIl

..

e

0Q)

o§

.. ..

~
o
0Q)

Q)

.bIl
oS

8

d:

&::

CID

...

o
0á'i

8

;E

~o
~

'"

o~

Oe;
q:I

O

ce

~
oS

-;
O

e
Q)

~<-1i~~<.-:i~~.-:i«~~<"'"

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

dc.5c.5o °c.5c3c.5dc.5c.5d °ddd
c<S~C"oÍc4c4c4""';C'ÍeQc4ct:i,.....ict:ieQ,.....icó

~
~
o:;'"

...

o~

Q

-<'"
I

°

"'S

"'0

~~

:

121

2." Série

ORDEM DO EXltRCrro N.· 3

122

.1, ..

'g::=~

s~~ ...
cS

c:rcd~

A"S"
~CIS't:I

.,- ..

'Clg'd

<>

•
o:

-e

E-

-

J
~

O
O

«
o:
«

-

ItIl

o:

o
tIl

cn

........
o

:5rt.!

~
O>

I
e<:I
I
10

o

.. " ..

C'I
O>
I

"00

J,
,....

-d'-d'
C'I C'I

C1':'e<:I
C'I C'I
01

•

01

'7'7

" C'I e<:I

"!'J.
,....,....

""

" ""

~

"

'7'7
cbJ,
C'I C'I

"C'I<o"

2,' Série

ORDEM DO EX~RCITO
0],0

!l~~~
«I

C"at

Oj'

o

00

.."'-""g~...

A~8~

J

'd

"
I

'~
, '-"

,

..

.,..

Cf)

8

o
?<

LIJ

CC

«

-~

~

Cf)

'õi

LLl

l'l
c<!

l-

Lo

..J

c<!
P<

'"

c<!

~

CC

:2'l

O
O

I

«

o

-a.

ó

's.~
p.

'"~
~o

..

~
~

P<

o
Lo

'e;

I
I

~...
<:

..
...'"

...;;..

::>

.,
o.:
"<:l

;::.

(j

..
o

r4

...o

~

8
'o;:
c,

::: a
"'",,,
-9'd'E
:z;

o

~

123

\

tC"l

'd_t;

N,o 3

124

ORDEM DO EX1tRCITO N.o 3

2.. Série

Ministério da Guerra-Repartição do Gabinete
Tendo sido agraciado com a medalha de Agradecimento da Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha o
primeiro sargento da 3. a companhia de administração
militar, Domingos Lopes Agostinho, é-lhe permitido usa.r
a respectiva insígnia.
Obituário

1929

Fevereiro 13-Capitão
na situação de reserva Francisco Maria
Rodrigues.

Júlio Ernesto de Morais Sarmento.
Está conforme.

o Ajudante General,

de

rtüha.ria

-{:~ 2

~9J.

a R"pllrti

-

,.)ff.

ô.0- 1»=
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DA GUERRA

16 DE MARCO DE 1929

,

~

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se

ao Exército

o seguinte:

Minislério da Guerra -llcj,arlição

Geral

Usando da faculdade
quo me confere o n. ° 2.0 do artigo 2.° do decreto n." 1:2:740, de 26 do Novembro de
1926, por fõrçu do disposto 110 artigo 1.0 do decreto
n." 16:331 de 9 de Abril do 1~):!8, sob proposta do Ministro da Guerra:
hei por bem decretar que, nos termos
do decreto n." 16:070, de 25 do Setembro do auo findo,
se paguo o subsídio mensal de 61) a, D. Mariana du Purificação (ln França Feio o sua filha Ana Lucinda Coucoiro Feio. viúva o órlã do alferes reformado
Luís Maria Couceiro Feio) e a D. Torcsa Maria de Meneses
Freire
dp Andrade e suas filhas Maria, Isabel Cristina

de d('neses Freire do Andrade (I Maria J0:10 da Conceição do 1.10nos08 Freire de Andrade, viúva e órfãs 0.0 alfere 8 reformado
João Cardoso
do Noronha
Freire
de
Andrade.
O 111ni8tro da Guerra assim o tenha entendido o f'açn
executar. Paccs do Governo da República,
cm 2 de
nlarc;o de 1~20. - A. 'TÓNIO ()::-;CAn DE :FltA(.OSO CARMONA -

Júlio

El'nclJto

de ~l1orais Sarmento.

J

12G

•

~
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Por decretos do 23 do mês findo:
Ministério da Guerra - Ileparliçiio do Gabinete

Nula e de nenhum efeito a parte do decreto do 14 do·
Julho de 1927, inserto na Ordem do Exército n." lO,
2. a série, (10 mesmo ano, quo separou do serviço do oxército com 50 por cento do respectivo vencimento o 'capitão de infantaria António Guerreiro.

l1inistério da Guerra-

1,& Direcção Geral-

ta Reparlição

Separado do serviço do exército o capitão de infantaria, suprauumorário,
José Libünio Chaves, nos termosdo artigo 158.° do regulamento do disciplina militar.
Regimento de infantaria n.· 12

'I'encnte chefe de música, o alferes chefe de música,
João Alves, contando a antiguidade desdo 4 do Outubro
de 1928.
Adidos

Major do regimento de artilharia de costa n.? 1 João
José SOUl"\!SZilhão, capitães do infantaria, no quadro da
arma, Munuel de Abreu Castelo Branco, o miliciano de
pioneiros, do quadro especial, do comando de eugonharia do governo militar do Lisboa, Manuel António Vieira
de Sousa, o tenente do regimento de artilharia. ligeira
n.? 1 Antuuio Rodrigues Jnnoiro Borges, o primeiro e
tercoiro por terem sido requisitados para desem penhar
comissões de serviço dependentes do Ministério das Uolónías e 00\ restantes por lhes ter sido concedida licença
ilimitada.
3lml'lério da Guerra - 3. II Direcf.ão Geral- t.a Repartição

/

Exouerudos do cargo de professores das 5.:l o 19. a
cadeiras da Escola Militar, respectivamente, desde 15 e
12 do corrente mês, os tenentes coronéis do artilharia
Camilo Amândio da Silva Sena e de engenharia Arnaldo
Cardoso Rossano Garcia.
Provido provisoriamente no cargo de mestre do gimnástica o esgrima da Escola Militar o capitão de cavalaria António Francisco Palermo Leal de Oliveira.

2,' S{'l'Íe
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Ilinislério da Guerra - Rcparli~~o Geral

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 do Agosto de 1920,
ao capitão capelão do extinto quadro de capelães militares, Saúl da Oruz, dosde 1 de Novembro de 1927, por
ter completado o tempo de serviço efectivo como oficial
necessãrio para o sogundo aumento de 10 por cento sôbro o soldo.
Reforma.

Capitão capelão do extinto quadro de capelães militares, na situação de reserva, António Augusto Teixeira,
por ter atingido o limite de idade, nos termos do n, o 3.0
do § 2.0 do artigo 60.° do decreto D.O 12:017, de 2 de
Agosto do 1cJ26.

3.

o -

Por decretos do Z do corrente mês:
Mioislério da Gnerra - P

Direcção Geral- f.& Repartição

Demitido, nos termos do artigo 9,0 do decroto n.? 15:790,
de 27 de Julho de 1928, o tenente de cavalaria António
)farqnes de Sousa Rosa, por se achar incurso no artigo 2,° do mesmo decreto.
Quo tenham baixa do serviço os segundos sargentos,
do regimento de infantaria n." 15 João da Oosta Alegro
(I do regimento
de infantaria n. ° 21 Artur dos Santos
Correia .Dinis, por se acharem incursos no artigo 4.° do
decreto n. o 15:790, de 27 de Julho de 1928.

Iliuislél'io da Guerra -- ta Direcção Gcral- 2,:1 Repartição

Nula e do nenhum efeito a parte do decreto do 31 do
Dezembro do ano findo quo promoveu a alferes para o
r<'gimcnto de cavalaria n. ° 7, contando 11 antiguidade
desde 1 cio Novembro do mesmo ano, o aspirante a oficial Daniel Bento da Fonte, por 80 reconhecer tor sido
fcita indevidnmeuto.
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Separados
do serviço do exército o capitão miliciano
do serviço de administração
militar, do quadro especial,
Abel Augusto Lopes de Almeida, e o tenente do mesmo
serviço, adido do quadro, adjunto da 3." Repartição
da
2.a Direcção Geral do Ministério da Guerra, Leonel Pe:reira da Cunha, nos termos do artigo 158.° do regulamento de disciplina militar.
Illflpecção superior êia administração do exército
Inspector
José Pedro

superior,
o general,
de Lemos.

na situação

de reserva,

Conselho Superior de Promoções
Vogal,

o general

Francisco

das Chagas

Parreira.

Quadro da arma de artilharia.
'I'enonte-coronel,
no quadro de comissões, Camilo Amãndio da Silva Sena, por ter sido exonerado
de professor
da Escola Militar.
Quadro especial a que se refere o artigo 15.°do decreto
n.O7:823, de 23 de Novembro de 1921
Capitão miliciano de artilharia do guarnição, do mesmo
quadro, adido, José Alfredo de Paula, que, por ter deixado do prestar serviço no grupo independente
do aviação
de bombardeamento,
se apresentou
em 28 do mês findo.
Adidos
Capitão Romualdo Augusto Esteves Tavares o tonento
Arnaldo Vítor Marques, ambos de infantaria,
no quadro
da arma, e tenente do grupo independente
de artilharia
do montanha n." 12, José Diogo Ferreira Martins, o primeiro por lho ter sido concedida licença ilimitada desde
25 do mês findo e os restantes
por terem sido requisitados pam. desempenhar
comissões
de serviço dopondentes do Ministério
das Colónias, nos termos do artigo 2.° do decreto n." 13:309, do 23 de Março do 1927.
Dil3ponibilidade
Tenente-coronel
de engenharia,
no quadro do comissões, Arnaldo Cardoso Ressano Garcia, por ter sido exonerado de professor da Escola Militar.

2.· Série
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Inaotividade

Tenente miliciano do quadro especial, do batalhão de
metralhadoras n. o 2, Manoel Martins Dantas e Brito,
por ter sido julgado incapaz do serviço temporàriamente
pela junta hospitalar de inspecção.
Reserva

Ooronel de infantaria, chefe do distrito de recrutamento e reserva n. o 10, José Anastácio de Lis Fallé, por
ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta
hospitalar de inspecção.
Reforma

Coronel na situação de reserva, Francisco de Paula
Miranda Dinis, por ter atingido o limite de idade, nos
termos do n.? 2.° do § 2.° do artigo 60.° do decreto
n.? 12:017, de 2 de Agosto do 1926.

lliuistério lia Guma - 3. a Direcção Geral-i.

11

Rrparlição

Provido provisoriamonto no cargo do professor adjunto
da 15. a cadeira da Escola Militar o capitão de cavalaria,
com o curso do estado maior, Angelo de Aguiar Ferreira.
Iliuistério da Gllerra- ncparti~:Ao Geral

Concedidas as vautagons do quo trata o artigo 27. ° do
decreto n." 4:756, de 28 de Agosto de 1918, a partir de
10 do mês findo, à enfermeira militar, cm serviço no
Hospital ~filitar Principal do POrto, Cecília da Conceição
Lopes Correia, por ter completado dez anos de serviço
efectivo, como enfermeira militar.

J. ° -- Pur decretos de 9 do corrente mês:
llilli,tério da Guerra - V Direcção Gcral- 2. a Itepartlçáo

Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° elo decreto 11.° 3:570, do 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, do 28 de Agosto de 1920,
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desde as datas que lhes vão designadas, aos oficiais em
seguida mencionados:
'
Por terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial,
necessário para o segundo aumento de ia por cento sôbre
o sôldo :

Infantaria - majores: Manuel de Mesquita no regimento de infantaria n. ° 22, Mário Artur de Mendonça de
Azevedo Ooutinho no Instituto Profissional dOEPupilos
do Exército capitão Mário Nogueira, promotor de justiça do Tribunal Militar Territorial de Vizeu, desde 1 de
Novembro de 1928.
Por ter completado o tempo de serviço efectivo, desde a sua
promoção a tenente, necessário para o segundo aumento de
iO por cento sôbre o sôldo

Serviço de Saúde Militar - major médico António da
Rocha Manso, no batalhão de metralhadoras n.? 2, desde
1 de Dezembro de 1927.
Por terem completado o tempo de serviço efectivo como ofici 1,
necessário para o primeiro aumento de iO 'por cento sôbre
o sôldo:

Infantaria - major Gualdino Augusto Videira, no batalhão de caçadores n. o 3, desde 1 de Abril de 1928;
capitães: José Duarte Graes, no regimento de infantaria
n. o 7, Arnaldo Lopes Ramos, no regimento de infantaria
n." 9, desde 1 de Novembro de 1928; tenentes: José António Guerreiro Rebeca Júnior, no batalhão de caçadores
n." 4, desde 2 de Setembro de 1924, António de Queiroz
N ovais, no n-gimento de infantaria n. ° 6, desde G de
Maio de 1925, José de Ascensão Pereira. de Oliveirn, no
'regimento de infantaria n." 13, desde 31 de Dezembro
de 1927, José Domingues Carupeto, no regimento do infantaria n.? 15, desde 1 de Novembro de 1928, Augusto
Oarlos Pinheiro, no regimento de infantaria n." 22, desde
1 de Dezembro de 1928, Argílio de Oliveira Rocha, no
regimento de infantaria n." 5, desde 9 de Fevereiro do
corrente ano.
Por terem completado o tempo de serviço efectivo, desde a sua
promoção a tenente, necessário para'o primeiro aumento de
ia por cento sôbre o sôldo :

Artilhariamajor Acácio Augusto Correia Pinto, no
depósito geral de material de guerra, desde 1 do Dezembro de 1928. Engenharia-major
Pedro Oa1']08Alexandre Pezerat, no serviço de propriedades e obras mi

2." Série
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litares da VI. região militar, desde 1 de Dezembro de
1927. Serviço de saúde militar-médicos:
major António da Rocha Manso, no batalhão de metralhadoras n.? 2,
desde 1 de Dezembro de 1923. Capitão miliciano do
a
quadro especial Luís Pinto Figueiredo, na 3. companhia de saúde, desde 24 de Setembro de 1927. Tenente
Afonso Henriques Marques Manacas. no hospital militar
'Principal, desde 24 de Fevereiro dê 1928.
Regimento de cava.laria n. o

5

Alferes, o aspiraute a oficial J osé Diogo, contando a
antiguidade de posto e vara efeitos de vencimentos, respoctivumente, desde 1 de Novembro do ano findo e 1de
Janeiro último .
.Quadro especí al a que se refere o artigo 5,0 do decreto
n,O 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Tenente miliciano de infantaria, adido, Alberto Dâmaso
Figueiredo Lopes Praça, que, de regresso do Ministério
do Interior, se apresentou cm 6 do corrente mês, por
ter deixado de prestar serviço na guarda nacional republicana.
Adido ao quadro

Capitão de infantaria, adido, António Gomes da Cruz,
que, de regresso do Ministório do Interior, se apresentou em 20 do mos findo, por ter sido exonerado da comissão que desempenhava na polícia de segurança pública de Leiria.
Reserva

de infantaria, chefe do distrito do recrutamento c reserva n." (i, Alfredo Leão Pimentol, tenente-coronel da mesma arma, com a patente de coronel. com
o curso do estado mnior, adido ao quadro António de
Sousa GU9des Cardoso :\Iachado e tenentes do regimento
de infantaria n." 9 Mauuol Nogueira de Almpid:t o chefe
de música, do regill1<'nto de infantaria n." l-t Francisco
de Matos, por tarem sil' o julgados íncapazcs do serviço
activo pela junta hospitalar de Inspecção.
Coronel

Ministério da Guerra - 2.a Direeção Geral

Exonerado do admini:;trador geral do exército, pelo
pedir, o general Francisco das Chagas Parroiru.
Admini trador gorul do exército, o g n ral Artur Ivcns
Ferraz.
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5. 0_ Pertarlas

Por portaria de H de Janeiro do corrente ano:
!linislério da Guma - Repartição do Gabinete

Tendo por portarias de 16 de Outubro e 17 de Novembro do ano findo, publicadas nas Ordens do Eicécito
n.O 15 e 17, 2. série, do mesmo ano, sido nomeada uma
comissão para proceder aos trabalhos de preparação histórica do Corpo Expedicionário Português; mas
Atondendo a que não é prático nem conveniente separar o quo diz respeito à parte política e orgânica do
Corpo Expedicionário Português da parte que so refere
à nossa acção política e militar nas colónias durante a
Grande Guerra;
Atendendo, ainda, a que outros serviços merecem ser
considerados, como sejam os do corpo de artilharia pesada independente junto da artilharia francesa e os da
aeronáutica, para o que se torna necessário consultar os
arquivos dos diferentes Ministérios ou das Repartições
onde possam ser colhidos dados que interessem a êste
trabalho:
Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelos
Ministros de todas as Repartições, que aquela comissão
proceda ao estudo da intervenção do Exército Português
na Grande Guerra, tanto no que diz respeito à parte
política como de organização o acção, e que os seus
mem bros, por delegação do seu presidente, fiq nem autorizados a examinar os arquivos dos Ministérios o quaisquer outras Repartições para execução do fim que se tem
em vista.
11

S

Por portarIa de 2 do corrente mês :
Ministério da Guerra-

La Direcção Geral- 3.a Rrparlição

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, que, em virtude do disposto !lOS decretos n.O 16:250 e 16:464, ele 18 ele Dezembro do 1928,
sejam promovidos a aspiranto a oficial Ul'I seguintes
praças:
Nos termos do artigo 2.° do decreto n,? 13:145 de 16
de Fevereiro de 1927, alterado pelo decreto 11.° 13:204
S

2.' Série

ORDEM DO EX~RCI'l:O

N." 4

13~

de 3 de Março do mesmo ano, os primeiros sargentos
do batalhão de caçadores n. o 1, Casimiro Janeiro Bílé,
contando a antiguidade desde 19 de Fevereiro de 1927 r
sendo colocado na escala de acesso imediatamente it osqnerda do aspirante a oficial António Nicolau Oaldoira
e Franscisco Máximo Gouveia do batalhão de caçadores.
n, o 3, contando a antiguidade desde 21 de Setembro do
1928, sendo colocado na escala de acesso imediatamenteà esquerda do aspirante a oficial António Feliciano 001'reia Branco.
Para (l quadro auxiliar do serviço ele artilharia, nos
termos do artigo 1.0 do decreto n.? 13:145 do 16 de Fevereiro de 1927, o sargento ajudante do grupo de artilharia pesada n." 1, Jos6 Duarte Ferreira do Brito, contando a antiguidade desde 19 de Fevereiro de 1927,
sendo colocado na escala do acesso imediatamente à
esquerda do aspirante a oficial José Augusto Lopes Dias
e nos tormos do artigo 2.0 do mosmo decreto, alterado
pelo decreto n." 13:204: de 2 de Março de 1927, o primoiro sargento da bataria de artilharia do defesa móvel
de costa n. o 1, Manuel Pinto Ourado, que é transferido
para o regimento de artilharia ligeira n. o 4, contando a
antiguidade desde 27 do Março do 1928 e sendo colocado
na escala de acesso imediatamente à esquerda do aspiranto a oficial Manuel do Sousa.
Para o quadro auxiliar do serviço de saúde, nos termos do artigo 20.0 do decreto H.O 12:992, de 7 do Janeiro de 1927, o primeiro sargento da La companhia do
saúde, .T osé .T oaq uim dos Reis, contando a antiguidade
de de 21 de Setembro do 1928.
Para o quadro dos picadores militares, llOS termos do
artigo 3.° tio decreto 11.0 13:145, do 16 do Fevereiro de
1927, o primeiro sargento aspirante a picador, da escola
prática de artilharia Manuel Gaspar, contando a antiguidade desde 31 de Julho do 1928.

Por portarIas do 6 do corrente mês:
lIilll~terio da Guma-

Rrpartição do Gabinete

Tendo sido exonerado, a seu pedido, de administrador geral do exército o g enerul Francisco Chagns Parroira, m andn o 00\'''1"00 da República Portuguesa, pelo
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Ministro da Guerra, louvar o referido oficial general pelo
zêlo, inteligência e competência de que deu provas no
desempenho das suas funções.

lIioislério da Guerra- Reparllção do Gabinete

Devendo realizar-se no corrente ano, em Lisboa, o VIII
encontro do foot-ba/l Lisboa-Madrid Militar, para disputa
definitiva da «Taça Guarnição Militar de Lisboa», manda
o Govêrno da República Portuguesa, pelos Ministros do
Interior, da Guerra e da Marinha, nomear os oficiais e
cidadãos abaixo designados para constituírem a comissão
de recepção da missão do exército espanhol e da equipe
representativa da guarnição militar de Madrid que vem
disputar o referido encontro:
Presidente:
Coronel de infantaria Francisco Bernardo do Canto,
comandante do regimento de infantaria n.? L
Vogais:
Representantes do Govê;'no Militar de Lisboa:
Major do infantaria Raúl Silvão Loureiro, comandante do batalhão de metralhadoras n. o L
Capitão de infantaria, com o curso do estado maior,
Reinaldo Vale de Andrade.
Representantes do desporto:
Capitão de cavalaria António Frnncisco Palermo L al
de Oliveira, pelo conselho director de educação físiea do
exército.
Capitão do serviço dó administra 110 militar António
Ribeiro dos Reis, pela Federação Portuguesa de Foot-ball Association,
Primeiro tenente engonheiro maquinista naval Francisco dos Reis Gonçal ves, pela Assocíução dó Foot-ball
do Lisboa.
Dr. José Salazar Carreira, pelo Sporting Club do Portugal.
Tenente de aeronáutica Jose Bentcs Pimenta o Jorge
Gomes Vieira, antigos jogadores do Lisboa-Madrid Militar.

2.· Série

ORDEM DO EXERCITO

N .• 4

135

Treinadores:
Major de infantaria José da Cruz Viegas.
Capitão de artilharia José Vitorino Branco.
Representantes
Guerra:

da Comissão dos Padrões da Grande

Tenente-coronel de artilharia, com o curso do estado
maior, Júlio da Conceição Pereira Lourenço.
Capitão de fragata Fernando Augusto Branco.
Capitães: do serviço de administração militar Augusto
Cam pilho de Lima Barreto e de infantaria Guilherme
Carlos Oom.

Por portarIa de 9 do corrento mês:
Ministério da Guerra -

Repartitão

Geral

Admitido no A silo de Inválidos Militares da Princeza
D. Maria Benedíta, por lhe aproveitar a condição 5. do
artigo 4.0 do regulamento
do referido asilo, do 4 de J aneiro do 1910, o primeiro cabo Francisco Carlos do Oliveira, da 3.:1 divisão do depósito militar colonial.
4

6. o - Por determinação do Govêrno da República:
lIillislrrio da Gucrra- LA Direcção Geral-1.a

Rrparlição

°

Ch fo da 2.11 Sf\CÇl o, o tenente- coronel do regimento
do cavalaria n.? Carlos do Cadoro, barão do Uadoro,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.

l1inislério da Guerra- 2.- Direcção Geral- 3.- B~ arllção

Adjunto, o capitão do serviço d administração militar,
da extinta 4. a Direcção Geral do Uinistório da Guerra,
David Vaz da Fonseca Aboim.
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Adjunto,
o capitão do regimento
de infantaria n." 13
Carlos Ribeiro Pestana,
sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
:3.• Repartição

Adjunto, o tenente de infantaria,
do Arquivo
Militar, Joaquim O1ero Pereira Leite.

Histórico

Arquivo Histórico Militar
Adjunto,
o capitão de infantaria,
da 3.:1 Repartição,
João Afonso de Miranda.
Inspecção superior de admtní stoação do exército
Exonerado
de ajudante
do campo do general, na situação de reserva, Josó Pedro do Lemos, inspector superior,
o capitão
de infantariu,
supranumerário,
José
Eugénio Santos do Lemos.
Ajudante
de campo do inspector superior, o tenente
de cavalaria Ricardo Josó Alves POrto.
2.' Região militar
Capitão de infantaria,
com o curso do estado maior,
da 3." Direcção
Geral do Ministério
da Guerra, José
Guimarães
Fisher,
sem dispêndio
parn. fi Fazenda N acional.
Govérno Militar de. Lisboa
Adjunto,
o capitão do cavalaria, com o curso do 0Stado maior, do regimento do oavalaria
n." 2 Humberto
do Luua Costa Freire e Olivciru.

Supranumerarios
Capitães do infantaria,
da carreira
do tiro do Portalo11
gre, Paulo Monteiro Júnior, o da, B.a Repartição da 1. Direccão Geral deste Ministério, Filipe da Oonceição Rodrigues.
Regimento de infantaria n.· 2
Segundo comandante,
o tononte-coronel
de infantaria,
com o curso do estado maior, adido no quadro, elo grupo
independente
do artilharia
montada n.? 24, Alfredo Ernesto da Cunha.
.
Regimento de tnfunt.ar'í a n.· 9
Major de infantaria,
com o curso do estado maior,
adido ao quadro, do regimento
de cavalaria n." 9, JOSt'
Maria Cabral do Sampaio.
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Regimento de infantaria n.s 17

. Tenente do batalhão de ciclistas n. o 1 Manuel Ferreira
Camões, por motivo disciplinar.
Bat.alhão

de caçadores n.· 1

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Domingos
António Rasquilha, pelo pedir.
Batalhão de caçadores n.s 2

Tenente, miliciano, de infantaria, do quadro especial,
Alberto Damaso Figueiredo Lopes Praça, sem dispõndio
para a Fazenda Nacional.
Batalhão de oaçadores n.s 9

Capitães de infantaria: no quadro da arma, José Gonçalves da Silva, e da L." inspecção de infantaria, António Magalhães Cerqueira de Queiroz, ambos sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
'I'onontos : adido ao quadro, Américo Rodrigues Forroiru Neves, e do regimento do infantaria D.O 8, Joaquim
de Oliveira Perlico e Armando Gualter da Foutoura,
todos sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de metralhadoras n.v 1

de infantaria Jerónimo José Nunes da Gló. ria o, supranumerário,
Fernando Augusto Rodrigues,
respectivamente das 1.:1 t' 3.a Repartições da L." Direcc:ão Geral do Ministério da Guerra.
Alferes do batalhão do caçadores n. o 7 Mário José da
Silva.
Capitães

Batalhão

do

metralhadoras n."

3

Tenentes, adidos ao quadro, do batalhão de cacadorcs
n." 9 Filipe Gomes Gonçalves
o Eduardo Augusto de
Melo Pacheco, pelo pedirem.
Batalhão de ciclistas n.> 1

Capitão de infantaria, adiu o ao quadro, Manuel de
Deus Fonseca.
Tenentes de infantaria, no quadro da arrua, Humberto
Augusto de Almeida, Joaquim Augusto Pinto Ribeiro,
Guilherme
Martins Gonçalves,
Jacinto Pereira do Magalhães Faria. Araújo, Fernando Rosendo 'I'avares Dias,
António Henriques da Silva e, adido ao quadro, Eugónio Quintela.
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Oarreira. de tiro de Portalegre

Diroctor, O capitão, miliciano, do quadro especial, do
batalhão de caçadores n. o 1 Jorge Frederico 'I'õrres Velez Caroço.
Direcção da arma de artilharia.

'I'enente-coronel de artilharia, adido ao quadro, da
extinta 5. a Repartição da 3.a Direcção Geral do Ministério da Guerra, Anacleto Domingues dos Santos.
Adido ao quadro

Tenente-coronel de artilharia, com o curso do estado
maior, da L." Repartição da 3. Direcção Geral do Ministério da Guerra, José Cortês dos Santos.
tI

Quadro especial a que se refere o artigo 0.° do decreto
n > 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Capitão, miliciano, do mesmo quadro, do grupo independento de artilharia pesada n,o 1 Raúl Narciso da
Costa Guimarães.
Tenente, miliciano, do mesmo quadro, do regimento
de artilharia de costa n. o 1 António de Matos Ribeiro.
Regimento de artilharia ligeira n.O 1

Tenente de artilharia,
Gualter Cnlhciros.

no quadro

da arma,

Selénio

Regimento de artilharia ligeira n.· 5

Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
da Vi companhia de trem hipomóvel, António Isidro
Serafim.
Regimento do artilharIa de costa n.s 1

Capitão do artilharia,
reiro de Andr::t~

no quadro da arma, Jos6 Guer-

Regimentú de artilharia

de costa n,> 2

Alferes do regimento de artilharia ligeira n. o 1 Alberto
Coriolano Mi randa da Costa, sem dispêndio para a Fazenda N acioual.
Grupo indepondonte de artilharia montada n.O24

Comundanto, o coronel da 3.a inspecção de artilharia
Vergflio Pinto da Silva.
Tenento ele artilharia, no quadro da arma, Armando
de Sousa Lami Varela.

2." Sóríe
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Grupo independente de artilharia
Capitão do regimento de artilharia

13!)

pesada n.> 1
ligeira n. o 1 Emí-

dio José Crnjoira de Carvalho.
Tenente do regimento do artilharia ligeira
Oswaldo da Conceição Vieira. de Andrade.

n.?

3

3." companhia de trem hípomóvel

Tenentes: do quadro auxiliar dos serviços de artilharia, da L." companhia de trem hipomóvel, Domingos Joaquim Gonçalves, e do extinto conselho administrativo das
3. a e 4. a Direcções Gerais do Ministério da Guerra, José
António.
Regimento de cavalaria n.O 6

Alferes do regimento de cavalaria n. o 2 Edgar Pereira
da Costa Cardoso.
Regimento de oavalaria. n.O7

Tenontrs: miliciano do quadro especial do regimento
do cavalaria n.? 3 António Bivar Moreira de Brito, e do
serviço de adrniniatração
militar do batalhão de caçadores n. o 2 Sebastião Martins Peres Gomes, sendo o primeiro sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de cavularía n.O9

Capitão do cavalaria, cm disponibilidade,
ria de Morais.

Alberto Fa-

Regimento de sapadores mineiros

Alferes do regimento de telcgrafistas António José
Pímcntcl, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de pontoneiros

Alferes do regimento de sapadores mineiros Luís Maria. de Oliveira e Carmo Soares e Silva.
Grupo independente de aviação de bombardeamento

Comandante, o major de aeronáutica,
arma, Alfredo Dovale Portugal.

na Direcção da

Serviço de saúdo militar
Sllpliln umcrnrío

Tenente-coronel médico inspector da 3. a inspecção
serv.lC;ode saúde militar António Rodrigues Moreira.

do
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Esoola Prátioa. de Administração Militar
Capitão do serviço de administração
militar, no quadro, Armando Luis pinto.
Quadro dos oficiais do serviço de administração militar
Tenente do mesmo serviço do regimento
de cavularia
n. o 7 Octávio de Sousa Ferreira.
Conselho pedagógico do exército de terra e mar
Exonerado
de vogal o coronel do infantaria
José dü,
Costa Pereira e Silva.
Escola Militar
Tenente
de infantaria,
no quadro
Brandão Guedes Pinto.

da arma,

Rodrigo

Escola Central de Ofioiais
Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
adido ao quadro, Carlos Marques Alexandre.
Colégio Militar
'I'enente médico, do depósito geral de material
rio, Carlos Miguéis de Carvalho Dias.

sanitá-

Dépósito de remonta e garanhões
Tenento
de cavalaria,
da escola prútica de cavalaria,
Eduardo
Rodrigues
de Almeida
Dias, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Depósito geral de material de guerra
Chefe de arrnazeus,
o tenente do quadro auxiliar dos
serviços de artilharia
adido ao (t uadro, Augusto Rodrigues de Sousa.
Depósito geral de material de aquartelamento
Capitão de infantaria,
supranumer<Íl'io,
do Arquivo
llistórico
Militar, José Joaquim do Jesus.
Conselho superior dos estabelocimentos produtores
do Ministé~io da Guerra
Presidente, O coronel do artilharia,
com o curso do
estado maior, adido ao quadro, da extinta 8.:1 Hepnrtião da 3. a Direcção Geral do Ministério da Guerra, José
Augusto Lobato Guerra.

I
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Fábrica de pólvoras fisicas e artifícios

Major de artilharia, da extinta n.:lo Repartição da 4. a
Direcção Geral do Ministério da Guerra, José Mac-Brido
Fernandes.
F'armàotu Central eloExército

Exonerado de adjunto da delegação da mesma furmácia .i unto do hospital. militar do Belém o capitão farm acêutíco Joaquim Van-lu Gusmão,
Júri para avaliar as provas de aptidão para. a promoção
a general no corrente ano:

Ajudante de campo do general João José Sinel do
Cordes, o capitão de engenharia, adido ao q uadro, Francisco Eduardo Baptista, ficando exonerado do igual cargo
do chefe do estado maior do exército.

7.

0_

Yinistério

da Guerra -

RrjlartiçâG du Gabilltte

a) Tendo sido agraciados com as mercês da Sociedado
Portuguesa da Cruz Vermelha abaixo designadas os oficiais e praças cm seguida mencionados, é-lhos p=rmitido
mar as respectivas insígnias:
Cruz VerUlelha

'I'enonto-coronel

de Beneu'lerêucia

do infantaria

Cruz Verll'lelha

José "Maria de Freitas.
de Mérito

Capitão de infantaria Eduardo António Santos Percira.
Tenentes:
do infantaria João Augusto Correia de
Gouveia o do cavalaria António Sobral de Almada Negrciros.
Cruz Ver.luclha

de De<1ieaçito

Coronel do artilharia, na situação do reserva, Armindo
Augusto Girão Guimarães.
Tenente dr infantaria Mário Pinheiro.

142

2.1 Série

ORDEM DO EX~RCITO N.o 4
Medalha

de louvor

Capitães do serviço de administração militar Henrique
José da Costa e António da Cunha Osório Pedroso.
Tenentes: de infantaria Domingos Cardoso, Avelino
de Aguiar Câmara, Eduardo Emiliano Rêgo o Artur de
Brito Figueiroa; de artilharia Alcino Pio de Freitas da
Silva e do serviço de administração militar Júlio Duarte
Costa.
Aspirantes a o:6.cial: de infantaria António Gonçalves
de Sousa Júnior e da Escola Militar Júlio de Oliveira
Cidreiro.
,
Primeiros sargentos: do regimento de infantaria n. ° 13
João 'I'iago Ferreira da Silva e Manuel Guilherme Andrade, e do secretariado militar Patrício Morais Gonçalves.
Segundo sargento de infantaria n.? 13 JorLOFlorentino Gonçal vos.
Primeiro cabo do regimento de infantaria n.? 13 Manuel Andrade Gouveia.
I.

b) Declara-se que tendo sido agraciado pela segunda
vez com a medalha de agradecimento da Cruz Vermelha
Portuguesa o primeiro sargente graduado do quadro dos
sargentos do secretariado militar Luís Duarte Laureano,
é-lhe permitido fazer uso do n." 2 na respectiva insígnia.

8. ° -Ministério

da Guerra - f.& Direcção Geral- L a Repartição

a) Declara-se que por decreto de 29 de Dezembro de
1928, publicado no Boletim Militar das Colónias n.? 1 de
10 do Janeiro do corrente ano, foi conferida ao coronel
de artilharia, Alberto César de Faria Gra~a, a Cruz do
Guerra de 1..1 classe, tendo em consideração os serviços
prestados quando major, como comandante da coluna da
Gorongosa, nas operações militares que se realizaram
no Barué, colónia de Moçambique, no ano do 1917, serviços êsses já louvados vela portaria do Ministério das
Colónias de 10 de Dezembro do ano :6.ndo.
b) Declara-se que por decretos insertos no Diário do
Governo n.? 40, 2." sério, de 19 do Fevereiro do corrente
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ano, foram condecorados com os graus da Ordem Militar
de Cristo adiante indicados os seguintes oficiais:
Gronde oficial, com IialmB

Coronel de infantarln
com o curso do estado maior,
João de Almeida, por decreto do 2G do Janeiro último.
Cavaleiro

Major do quadro auxiliar de engenharia, Ant6nio de
ena Cardoso Farinhr, Relvas, por decreto de 8 de FLlveroiro último.
.
Capitão do serviço de administração militar, Eduardo
Rodrigues Neto de Almeida, por decreto de 1 de Outubro de 1928.

c) Tendo sido agraciado com a medalha de prata la
Cruz Vermelha Espanhola o capitão do serviço do administração militar João Coelho Lopes, é-lhe permitido,' em
conformidade com as disposições do Regulamento das
Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercõ e usar as respectivas insígnias.
d) Declara-se que, por decreto de 1 de Outubro de
1928, publicado no Diário do Govêrno D.O 51, 2.a sério,
de 4 do :\Iar(,.'o do corrente uno, foram condecorados com
os graus da Ordem Militar de Avis, que, respectivamente, lhes vão indicados, os seguintes oficiais:
Grã-eruz

General na situação de reserva, Diocleciano Augnsto
:llartins.
General reformado, Júlio Lopes de Oliveira.
Grande oficial

Coronel de infantaria,

Octávio Frederico Dias.

Comendador

Major de artilharia, Elísio ~fário Santos LObo .
. :Major do engenharia, José Fernandes de Barros Júnior.
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Oficial

Capitães: de infantaria, Luís Vila Verde e Carlos
Henri que J ones da Sil veira ; de artilharia J oaq uim
Duarte Alves e Manuel 'I'iágo Peroira Manjolinha e de
engenharia Fernando GaIvão Jácome de Castro.
Cavaleiro

Tenentes: de infantaria, Carlos Alberto Garcia Alves
Roçadas, António Augusto, Mário Baptista Coelho e
Eduardo de Paiva Macedo; e de cavalaria, José Martins
de Campos Ferreira.

e) Tendo sido agraciados pelo Govêrno da República
Francesa com a comenda e com o grau de cavaleiro da
Legião do llonra, respectivamente o general João Carlos
Craveiro Lopes e o tenente de artilharia Francisco de
Melo e Costa, é-lhes permitido, em conformidade com as
disposições do regulamento das Ordens Portuguesas,
aceitarem aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
f) Declara-se que fica sem efeito a concessão da medalha militar de prata da classe de comportamento exem
piar ao tenente miliciano de cavalaria Carlos Horácio
da Silva Pico, em serviço no Grupo Independente de
Ayia~rLO de Bombardeamento, publicada na Ordem do
Exército n." 7, 2.a série, do 9 de Junho de 1928, por se
haver reconhecido não ter o tempo de serviço efectivo
necessário para a concessão da mesma medalha.
g) 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
3.• Direcção Geral- '3." Repartição

Coronel do artilharia com o curso do estado maior
João Augusto Orispiniano Soares. '
Regimento de infantaria. n.· 1

'I'onento Jos6 Diogo Lourenço.
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Regimento de infantaria n,s 7

Capitão Hipólito da Rosa Alvares Pereira.
Regimento de infantaria n.· 8

Tenente-coronel

José Augusto de Faria Blauc.

Batalhão de caçadores n.O2

Tenente-coronel Alberto Pinto Tasso de Figueiredo.
Capitão Manuel António da Silva Garcõs.
Escola militar de aeronáutica

Tonente de infantaria Miguel Martins Camelo.
Oâcínas gera.is de fardamento e calçado

Major do serviço de admiuistração
Hipólito de Campos.

militar Eduardo

Agênoia militar

Capitão de infantaria João Machado Toledo.
Medalha de prata
Govérno Militar de Lisboa:-Qunrtel

general

Cnpitão de artilharia, com O curso do estado maior,
Júlio Mário da Silva Nascimento.
Regimento de infantaria n.O 3

Tenente Eduardo do Paiva Macedo.
'I'enente miliciano Manuel :JIartins Afonso.
Regimento de infantaria n.O5

Capitão Artur Augusto Videira.
Tenente J OSÓ Pedro Pereira.
'I'encnto miliciano Pedro :JIesquita de Oliveira,
Tonente miliciano do serviço do administração
militar
José Rebelo do Magalhães.
Regimento de infantaria n.O8

Tenente miliciano Nicolau Barbosa da Fonseca.
Alferes Bernardo Pereira de Castro.
Batalhão de oiclistas n.O1

Tenente José Correia de Carvalho,
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Grupo do defesa submarina de costa

Capitão Ernesto Florêncio Cunha.
Regimento do oavalaria n," 4

Oapitã~ veterinário António ::\Iossias Abade.
EaQola

militar de

:;t,l<l'oJiláutioa

Oapitão de aeronáutica Carlos Marques Magalhães.
Üapitão médico Carlos Roberto Xavier da Silva.
Tenente de aeronitutica Filipe Gomes Vieira.
Oficinas gerais de fardamento e calçado

Capitão de artilharia Henrique Pietra Tõrres.
Tenente do serviço de admiaietracão militar Henrique
Lorena Ermida.

9.

0_

Jlillistél'io da Guerra- t.a Direcçflo Geral- 2. a Repartição

a) Declara-se que esteve afastado, desde 8 de Dezembro de 1928 a 18 de Janeiro <lo ano corrente, da cornis.são a que se refere a portaria do 3 de Julho de 19~6,
inserta na Ordem do Exército n." 14~ 2.a série, do mesmo
ano, e da qual é presidente, o gouoral 'I'omús de Sousa
Rosa.
b) Declara-se quo os coronéis do infantaria Joaquim
do Barcelos Júnior o António Bívar de Sousa e
o tenente chefe de música Josó Pires da Cruz, todos na
disponibilidade, chegaram 11 sua altura para entrar no
respecti vo quadro.

Inácio

c) Declara-se que os oficiais de infantaria, supranutenentes-coronéis Jerónimo Gonçalves Ríbas e
Guilherme Correia de Araújo ; capitães António Areosa
Correia da Cruz, Manuel Boav~llturt1 de Figueiredo e
Joaquim da Custa Ferreira, o tenentes João Baptista
Pereira Rodrigues e Octávio Baptista da Silva Lemos,
chegaram à sua altura para entrar no respectivo quadro.

merárlos,

d) Declara-se que o capitão, no quadro do cornisaões,
António Corroia Duarte, e os tenentes, adidos, no Ministério das Colónias, Alfredo Newton Frauco 0, de
Iiconça ilimitada, Arnaldo
Olemo.ntiuo Rodrigues de

2.- Série

ORDEM DO EXntCITO

N.· 4

714

Sousa, todos de infantaria e supranumerários, dariam
entrada nos respectivos quadros se não estivessem n aquelas situações.
e) Declara-se. que o capitão de infantaria, adido ao
quadro, Francisco António Marcos passa a contar a antiguidade do actual põsto de 11 de Março de 1922.
f) Declara-se que o capitão, adido ao quadro, do regimento de in\_antaria n." 9 António Joaquim Dias passou ao serviço do Ministério do Interior, por ter sido
requisitado para desempenhar uma comissão de serviço
dependente do mesmo Ministério na guarda nacional
republicana.
g) Declara-se que ficam suspensos das funções de
viço, nos termos do artigo 151.° do regulamento de
ciplina militar, os tenentes, de infantaria, António
Oliveira o, de cavalaria, Fornando Santos Pereira
Carmo.

serdisde
do

71) Declara-se
que fica sem efeito a colocação do tenente de infantaria, adido ao quadro, Américo Rodrigues
Ferreira Neves no regimento do infantaria n. ° 16, inserta
na Ordem do Exército n. ° 2, 2." série, do corrente ano.

i) Declara-se que o tenente de infantaria Homero Augusto Lopes das Neves, que pasRou a adido nos termos
do n.? 2.° do artigo 4.° do decreto n.? 12:162, do 21 de
Agosto de 1926, presta serviço no grulJO de aviação de
informação n. ° 1.
j) Declara-se quo fica sem efeito a declaração da alinea m) do n.? 10.°, constante da Ordem do Exército
n." 1, 2." série, do corrente ano, relativa ao tenente de
artilharia Álvaro 'I'avares Afonso dos Santos, devendo
êste oficial ser considerado no quadro da arma desde
27 de Outubro do ano findo, data da Ordem do Exército
n.? 15, 2.3 sério, do mesmo ano, que o colocou nesta
situação.
k) Declara-se que o tenente de artilharia Francisco
Peixoto Chedas, a que se refere a declaração da alínea
t) do n.? 10.° inserta na Ordem do Exército n." 2, do
corrente ano. passa a contar a antiguidade do referido
posto desde 13 do Setembro de 1922.
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. l) Declara-se
que o coronel de cavalnr ia, com o curso
do estado maior, Manuel Firmino de Almeida Maia 1Iagnlhãos desempenhou
interinamente
as funções de chefe
da 3.'" Repartição
da 3." Direcção Geral dêste Ministério
desde' 25 de Setembro
do ano findo a 15 de Fevereiro
último.

m) Declara-se (lUO está exercendo o cargo de ajudante
de campo do comandante
da Escola Militar. desde 13 de
Outubro
do ano findo, o tenente de cavularia João ~1iguel Nunes de Almeidn e Brito, ajudante de campo do
general Roberto da Cunha Baptista.
n) Declara-se
que o tenente de cavalaria,
adido ao
quadro, ajudunto de campo do comandante da 3."'llcgi1to
Militar, António Inocêncio Moreira de Carvalho, pa~i:1ou
ao serviço do Ministério do Interior,
por ter sido rcquisitado para desempenhar
uma comissão do serviço dependente
do mesmo Ministério, na polícia de sogurnuça
pública.
o) Declara-se
q\le tendo sido autorizado
o tenente do
regimonto
de cavalarin
n." f) D. Domingos António de'
Sousa Coutinho a usar o título de marquês do Funchal,
como consta ela portaria
de 19 de Agosto do H)~(), inserta no Diário do Cocêmo n." 200,
série, do 28 do
mesmo mês, deve êsto oficial ser inscrito cm todos os
seus registos
COUl
o nomo do D. Domingos António de
Sousa Coutinho (Marquês do Fuuchnl).

o.a

p) Declara-se,
para os efeitos (la determinnção
G:' da
Ordem do Emércita n." 2. 1." sério, do H.l24, qUi' os capitães, do infantaria,
Paulo Augusto do Rõgo o, de cavalaria, Luis António de CU\'\"111hoVü·gas foram aprovados, resppctivamente
oro 24 de Fevereiro
e 7 de :\brço
do corrente ano, nas provas ospeciaia de aptidão para o
posto de major.

q) Deolara-se que o capitão do engenharia. da inspecção de tropas do comunicação
Flávio José Alyurps dos
Santos acumula õsto cargo interinamente
com o de S('cretário da comissão superior do fortiflcações.
1-) Declara-se,
para os feitos da determinação
G.a da
Ordem do Exército n." 2, 1.a série. de 1924, que os capitãos

de aeronáutica

Carlos

Fernando

da Cunha

e Al-
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meida, José Pedro Pinheiro Correia, José Pereira Gomes
Júnior e Anselmo de Matos Vílardebó foram aprovados,
os três primeiros em 24 e o último em 28 de Fevereiro
do corrente ano, nas provas especiais de aptidão para o
põsto de major da arma de infantaria, a que pertencem.
8) Declara-se que fica sem efeito a colocação, inserta
na Ordem do Exército n." 2, 2.& série, do corrente ano,
do capitão do serviço de administração militar, e não de
infantaria, Armando Luís Pinto, como adjunto interino
da La Repartição da 3.& Direcção Geral do Ministério
da Guerra.

t) Declara-se que o tenente do serviço de administração militar Cândido Nunes Pinheiro, tesoureiro do regimento de cavalaria n. o 2, acumulou êste cargo com o de
tesoureiro da extinta 3." companhia de trem automóvel
desde 14 de Fevereiro a 14 de Novembro de 19:!H, não
resultando desta declaração encargo algum para fi Fazenda.
u) Declara-se que na lista de antiguidade dos aspirantes a oficial do secretariado militar, publicada na Ordem do Exército n." 3, 2.11 série, do corrente ano, o aspirante a oficial Aníbal Rafael da Silva deve ser considerado como figurando imediatamente à esquerda do
tenente Luís de Lima Castela, e que da referida lista
devem ser excluídos os tenentes, adidos ao quadro, António de Capristano Antunes Cabrita, Alfredo Teotónio
Tinoco e José do Almeida Costa.
v) Declara-se que, com as condições abaixo designadas
e por espaço de sessenta dias a começar em 15 de Março
do corrente ano, se acha aberto concurso para preenchimento das vagas existentes e das que ocorrerem até 31
de Dezembro de 1929, inclusive, no quadro permanente
dos oficiais médicos:
a) O concurso será feito por provas públicas, orais,
escritas e práticas, orientadas de modo a que os candidatos possam mostrar que possuem uma sólida preparação gerul médico-cirúrgica ;
b) Os candidatos, cidadãos portugueses por nascimento,
devem dirigir os seus requerimentos à Direção do Serviço de Saúde Militar, durante o prazo do concurso, instruindo-os com os documentos seguintes:
1) Documento original pelo qual provem ter as habi-
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legais para exercer a medicina e cirurgia, passado pelas Universidades de Lisboa, Põrto ou Coimbra.
2) Certidão de idade pela qual provem não ter completado trinta e três anos de idade no dia 31 de Dezembro do corrente ano, inclusive.
3) Atestado pelo qual provem ter bom comportamento
moral e civil, passado pelo administrador do concelho
onde tiverom residido nos últimos três anos. Nas localidades onde houver comissário de policia sorá o atestado
passado por êste funcionário.
,
4) Certificado do registo criminal que prove insenção
de culpas.
ô) <J,uaisquer outros documentos comprovativos da sna
competência e de serviços públicos, militares ou civis,
que possam influir na sua classificação em mérito relativo.
6) Documento que prove terem satisfeito aos preceitos
da lei do recrutamento.
7) Todos os documentos devem ser originais e serão
. entregues pelos interessados nas unidades ou distritos de
recrutamento a que pertencem, os quais, depois de lhes
juntarem as respectivas notas de assentos ou cópia do
documento de ressalva definitiva, devidamente informadas, enviarão os requerimentos e mais documentos pelas vias competentes à Direcção do Serviço de Saúde
Militar, de modo que ali dêem entrada ató o último dia
do prazo do concurso.
8) Todos os documentos originais poderão ser retirados e substituídos por públicas-formas, dopois do conferidas estas por aquela Direcção.
9) O original da carta de doutoramento poderá ser entregue pelo candidato directamente na. Direcção do SE'rviço de Saúde Militar, devendo nosse caso os candidatos
juntar ao seu requerimento uma declaração .nesso sentido.
10) Os concorrentes que não tenham satisfeito às condições acima designadas serão excluídos do concurso.
c) Os candidatos admitidos, conforme o aviso que na
ocasião oportuna fór publicado 110 Diário do Govêrno e
na Ordem do Exército, serão inspeccionados polo júri
constituído em junta hospitalar do inspecção, e deverão
reünir-se no local, dia e hora quo lhes forem designados,
sendo excluídos das provas do concurso os que forem
julgados incapazes ou não se apresontarem;
d) O concurso realizar-se há nos termos seguintes:
1) O júri do concurso, constituído em junta médica,
litações
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para inspeccionar
os candidates,
reünirá no Hospital ~1ilitar Principal no dia prefixado para a inspecção dos mesmos.
2) O resultado da inspecção se rá lançado no mapa. modêlo 48 do rcgulamento
geral do serviço de saúde do
exército,
um para cada. inspeccionado,
sendo a opinião
redigida nos termos do disposto no artigo 392.° do mesmo
regulamento
e da tabela vigente das incapacidades
para
o serviço militar.
3) O júri será constituído por um presidente, oficial
superior médico, e por quatro vogais, oficiais médicos,
nomeados pelo Ministro da Guerra, sob proposta ela Direcção do Serviço do Saúde Militar ; exercerá as funções
. de secretário,
sem voto, um oficial do secretariado
militar, nomeado pelo Ministru da Guerru.
Será nomeado tamhém um vogal suplente, que assistirá a todos os actos do coocurso, votando somente nos
casos de falta ou impedimento
acidental de algum dos
membros ofbctivos.
4) São duas :1.S provas qne têm de prestar os candidatos, consistindo
a priuieiru na prática do 11111 pouto de
técnica oper:ltória tirado à sorte o executado 110 cadáver.
o a segunda na observ,l!~ão do dois doentes tirados à
sorte, um do fôro médico o outro (10 cirúrgico .
. A ordem por quo os c3nuitlatos devem prestar as provas SCdL .tirada h sorte.
5) A primeira prova ser.i executada em uma sala da
Faculdade
de J\fpdicina do Lisboa, cujo director mandará
pôr à disposição
do presidente
do júri todos os meios
necessários
ptl.rn a execução da di ta prova, e :t segunda
no Hospital Militar Principal.
6) Para a primeira pro\'<1 será olaborndo com a devida
untcccdõncia
um número de pontos igual ao número de
candidatos
numoutado
do dez, compreendendo
cada um
deles duas quostões : a primeira,
do operação
urgente
de cirurgia própria
do postos de socorros ou ambulãncia dicisionária
em c:..mp:lDha; a segunda, do operação
própria dos hospitais porrnrmentcs.
Após o encerramento
do concurso, os pontos a que o
presento
número so refere c~tarito patentes aos candidatos na secretaria
do IIo~Jlit:11 Militar Principal;
estes
pontos não poderão constar dos concursos imediatos.
7) Para n. execução desta prova cada um dOR candidatos tirará à sorte um dos respectivos pontos, cujas
operações começará a executar imediatamente no Cill1ávcr.
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8) Quando a prova se não possa realizar no dia prefixado por falta de cadáver, o júri designará. novo dia.
para ela ser prestada, devendo o candidato tirar somenteo respectivo ponto quando tenha cadáver para operar.
9) Os candidatos acompanharão a execução da prova
das considerações que entenderem convenientes, não devendo ela excedor, contudo, hora e meia.
10) Findo o processo operatório, qualquer dos membros do júri pode, por espaço de quinze minutos, fazer
aos candidatos as preguntas que entender necessárias,
sõbre qualquer dos assuntos que directa ou indirectamente se relacionem com o ponto, tais como:
a) Processos operatórios que tiverem escolhido e aque tenham subordinado as operações, suas vantagens.
e inconvenientes;
b) Anatomia topográfica das regiões em que operaram ;
c) Métodos e processos para a prática das operações
constantes do ponto, SUM indicações e contra-indicações;
d) Aparato instrumental em uso corrente;
e) Métodos e processos de anestesia geral e local, hemostasia, assepsia e antissepsia ;
f) Prática da cirurgia de urgência.
11) rara a segunda prova, o júri tirará à sorte, em.
cada dia, duas enfermarias do Hospital Militar Principal,
uma de cirurgia, outra de medicina" e em cada uma escolherá dez doentes, que serão convenientemente numerados em ordem sucessiva de um a dez, dontro do cadaenfermaria.
12) No dia. e hora designados para a segunda prova I
do concurso, estando presentes os candidatos quo nessedia tiverem de prestar as suas provas, cada um dêles tirará à sorte, em presença do júri, os números dos doentes que lhes servirão para exame,
13) Conhecidos os doentes, serão observados pelos
respectivos candidatos na presença do júri, sem que lhes.
sejam facultadas quaisquer informações hospitalares, passando logo a uma sala conveniente, onde dirão por escrito o que entenderem sobre a história de cada doente,
em papel previamente rubricado pelos membros do
júri.
14) O tempo destinado à observação de cada doente
por cada candidato não poderá exceder três quartos de
hora, e a elaboração do relatório sobro os dois doentes não,
excederá uma hora o meia.
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15) Concluída a redacção dos relatórios, serão estes
lidos pelos respectivos candidatos e discutidos pelo júri
quando êste assim o entender.
16) Concluídas as provas de todos os candidatos, o
júri procederá
ao apuramento segundo as regras indicadas nos números seguintes.
17) A classificação do júri será especialmente baseada
nas provas prestadas de cada um dos candidatos, tendo
contudo em consideração também as habilitações académicas e militares, os serviços, a disposição física e as
mais qualidades pessoais dos concorrentes de que houver conhecimento.
Para estes fins, logo depois de constituído o júri, serão enviados ao respectivo presidente os documentos
apresentados pelos candidatos.
18) Em igualdade de circunstâncias serão preferidos:
1.o Os candidatos que tenham obtido mais elevada
classificação final no sou curso;
2.0 Os que reünirom maior número de distinções académicas duranto o mesmo curso;
3. o Os quo tiverem outras habilitações scientíficas de
reconhecido mérito;
4. o Serviços prestados à sciência ;
5.0 O maior tempo de serviço efectivo prestado como
médico no exército ;:
6.0 Idade superior.
H)) A votação absoluta será feita por oscrutínio secreto, com osferas brancas e' pretas, em tantas urnas
quantos forem os candidatos, tendo cada uma delas o
nome de cada candidato:
a) Para õste efeito serão distribuídas a cada um dos
membros do júri tantas esferas brancas e tantas pretas
quantos forom os candidatos;
b) As urnas não serão abertas antes de se haver completado a votação ;
c) Aberto o escrutínio, a maioria de esferas brancas
aprova e a de pretas rejeita;
d) As esferas inúteis serão lançadas numa urna de
contraprova;
e) O candidato oxeluído não pode entrar na segunda
votação,

20) A votação comparativa será feita igualmente por
escrutínio secreto entre os candidatos apurados na primeira votação, em tantas urnas quantos Ncs forem e
tendo cada uma delas o nome de cada candidato.
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a) Para êste efeito serão distribuídas
a cada um dos
membros do júri tantas esferas quantos os candidatos,
sondo uma branca e as restantes
pretas;
b) Depois da votação relativa ao primeiro, passar-se há
a votar para o segundo, depois para o terceiro, e assim
sucessivamente
até a classificação de todos os candidatos.
21) O acto para apuramento
dos candidatos é secreto,
mas o secretário
do júri lavrará actas de cada uma das
provas práticas, bem como das votações. As actas, assinadas por todos os membros do júri, serão remetidas
pelo seu presidente
à Direcção do Serviço de Saúde Militar, com informação
especial
do mesmo presidente
acerca
de todos os actos do concurso,
acompanhadas
das provas
escritas
e dos documentos
q ue hajam instruido os requerimentos
de admissão devidamente
relacíonados.
22) O único aviso para a prestação
das provas será
afixado nu secretaria
do Hospital Militar Principal,
de-sígnando o local, dia e hora em que os concorrentes
deverão apresentar-se
a dar as mesmas provas.
23) O candidato que, depois de designada a hora para
prestar
a sua prova, não comparecer
nos quinze minutos imediatos,
marcados pelo relógio do edifício em que
ola deva ser dada, fica, ipso facto, excluído do concurso.
24) As reclamaçõos
sobre qualquer acto do concurso
devem ser feitas no prazo de vinte o quatro horas, sõbro o facto que motivou a reclamação,
o entregues,
1108se
prazo, ao 1)1'1 sidente do júri.
25) O director do serviço de saúdo militar, tomando
conhecimento
do processo
do concurso o de quaisquer
reclamações
a que êlo tenha dado lugar, iuntar-lho há a.
sua informação
fundamentada,
(IUO será
submotida
à
aprovação
do Ministro, para que ôlo delibero como j ulgar de justiça, sendo depois a lista dos candidatos
admitidos publicada
na Ordem do Exército, sendo a colocação na respectiva escala feita em harmonia com a clussifica~ão do concurso.
26) Os candidatos
que forem classificados
no concurso
podom requerer
para desistir dos direitos quo lhos são
concedidos
por êsse concurso
até que 1111'S compita sorem despachados,
o que os inihirá
do se apros ntarom
candidatos
a futures
concursos.
Publicada,
porém, na
Ordem do Exp,.cito a sua nova situação militar,
são
obrigados
a servir no exército durante o tempo indicado
na legislação vigente.
'
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Direcção Geral- 3.a RepaFlição

a) Vencimentos que, nos termos da lei D.O1:668, de 9
de Setembro de 1924, competem aos oficiais em seguida
mencionados, que passaram à situação de separados do
serviço:
Pela Ordem do Exército n." 2, 2.3. série, do corrente ano:
Tenrnte.coroDel de infantaria Manuel da Cunha Paredes Júnior, 1801523, sendo: pensão, 176t$70, e lei
n.? 888, 3t$53 , Tem um aumento de 10 por cento sõbre
o sõldo.
Pela presento Ordem do Exército:
Capitão de infantaria José Libilnio Chaves, 53658,
sendo: pensão, 526:37, e 0,14 por cento, 1631.
Capitão miliciano do quadro especial de administração
militar Abel Augusto Lopes de Almeida, 152632, sendo:
pensão, 134600 j 0,14 por cento, 12,$58, e lei n. ° 888,_
5685.
b) Vf\ncimentos que, nos termos da lei n.? 1:668, de 9
de etembro de 1924, competem aos oficiais em seguida
mencionados, transferidos para a situação de reserva
pela presente Ordem do Exército:
Coronel de infantaria JosóAnastácio de Lis Falé, 4256,
sendo: pensão de reserva, 297~j 0,14 por cento, 29693';
lei n.? 888. 32tS69 , e lei n.? 1:332, 65a38j <lovencimento
total 95662 são pelo Ministério das Colónias, sendo Moçambique a última província onde serviu, e 42650 pelo
Ministério das Finanças. Tem dois aumentos de 10 por
conto sobre o soldo.
Coronel de infantaria Alfredo Leão Pimentel, 445619,
sendo: pensão de reserva, 30'*692; 0,14 por cento, 27;$32 j
lei n," 888, 32t522, e 10in.? 1:332, 79tS73j do vencimento
total 6M15 são p lo Ministério das Finanças, 86tS86 pelo
Ministério das Colónias, sendo Angola a última província onde serviu.
'I'cnent -coronel de infantaria, com a patente de coronel, COIU o curso do estado maior, António de Sousa
Guedes Cardoso Machado, 1821525, sendo: nenaM de
reserva, 178ff,7'6,
0,14 por conto 31$50. T~m um aumonto de 10 por cento sõbre o soldo.
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Tenente do infantaria Manuel Nogueira de Almeida,
69~49, sendo : pensão de reserva, 65690, e 0,14 por
cento, 3tS59; do vencimento total 20M3 são pelo Ministério das Colónias, sendo Angola a província onde SOl'viu.
Tenente chefe de música Francisco de Matos, 177{J21,
sendo: pensão de reserva, 152t527; 0,14 por cento, 3t519;
lei n.? 888, 15,$54, e lei n." 1:332, 6t$21. Tem um aumento de 10 por cento sôbro o soldo.

r
11.

o

-··Ministério da Guerra- 3.a DirecçãoGeral- ta Repartição

a) Declara-se nos termos do artigo 18.0 do regulamento do Arquivo Histórico Militar que, pela Comissão
Executiva da Revista de Artilharia, foi oferecido com
destino à biblioteca; do mesmo Arquivo, um importante
documento escrito pelo antigo tenente-coronel de artilharia do exército britânico Stewart Goro Browne, em que
se presta a devida homenagem ao falecido general Bernardo Faria.
b) Declara-se nos tormos do § 2.0 do artigo 3.0 do
regulamento da Biblioteca do Exército que, pelas estações, cidadãos e oficiais abaixo mencionados, foram oferecidos com destino à mesma biblioteca os livros que a
. seguir se indicam:
Academia das Sciêneias de Lisboa:
Jornal de sciências matemáticas, fieicas e naturais.Tômo xxrvv--c Lísboa, 1927.-1
vol.
Boletim da 2.a classe. - Tômo XVII. - Coimbra,
1927. -1 vol.
Comissariado Geral da Exposição de Portugal
em Sevilha:
A Etctremadurae-« V. Guimarães.-Lisboa,
1929.1 opúsc,
As colónias.--E. de Vasconcelos.-Lisboa,
1929.1 opúsc.
PartugalAs suas nascentes de água mineral. D. António P. Forjaz.-Lisboa,
1929.-1 OpÚRC.
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Ministro de Portugal em Roma:
Condizioni speciali per la provista dei qeneri pei servizi di Comieeariato, - Gaeta, 1927.-1 opúsc.
Ruoli d' anzianita pel' 1927 degli u:fficiali in congedo. - Roma,1927.- 2 vol,
Luís de Lencastre Carneiro de Vasconcelos
(barão das Lajes):
Noticia geneológica da Casa das Lajes de Penafiel.L. L. C. Vasconcelos. - POrto, 1928.-1 voI.
Baptista Lima:
Bravos do Mindelo. -- Um poveiro o ptlõto da Esquadra Liberal=-: Baptista Lima.- Póvoa de Varzim' 1929.-1 folho
.
General Vitoriano José César:
Resoluções do Conselho de Estado. - J. Silvestre
Ribeiro, 1849-1857.- Lisboa, 1854-1862.-11
tomos.
Coronel de cavalaria João Rodrigues Ascensão:
.Monoqrafia militar sõbre caualarta n:" 2 na grande
guerra (1914-1918).-Cor.
Cav." J. R. Ascenção , - Pôrto, 1928.-1 vol.
Tenente de infantaria Francisco Cardoso e Silva:
Ordens do Exército de 1888. -1 vol,
Oolecção dos decretos, ordens e resoluções das Oõrtee
de 1821. - 3 folho
Tenente de infantaria n. ° 8 Francisco Cardoso
o Silva:
Método lusitãnico de desenhar as fortificações das
praças. - Luís Serrão Pimentel. - Lisboa, 1680.1 vol,

12.o-lIinistério

da Guerra - Repartição Geral

Declara-se que' o alferes reformado João Narciso, faleceu em 31 de J an iro último, e não cm 1 de Fevereiro,
como consta da Ordem do Exército n.? 2, 2.:\ série, do
-eorreato ano.
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Obituário
1929
Janeiro
Fevereiro
.»

Março
»

»

»
»

).4-Capitão
de infantaria .Iairne Ferreira.
24 -:Major,
reformado, .:\Ialluel 'Peixeira do Morais .
26 - Coronel do artilharia
Luciano José Cordeiro.
2 - Capitão, reformado, José Maria Tavares Portugal.
4 - Coronel, na situação
de reserva,
João Carlos
Pinto Ferreira.
4 - Capitão, reformado, António de Portugal.
7 - Tenente, reformado, Josó Monteiro de Magalhães.
10 - Tenente de infauturi a ,João Maria Soares.
10 - Coronel de infantaria,
com o curso do estado
maior, .Io aquim Artur dos Santos Machado.

Rectificações
Na Ordem elo Exército n.? 2, 2.· série, elo corrente ano, p. 4:;,
1. 12, onde se lê: "Barros", deve ler-se: "Sampaio»; pp. 55 e 56,
I. 24 e 30, onde se lê: "Patrocínio",
devo ler-sr. : «I'atrrclo» ; p,5D,
1. 32, oude se lê: "José Joaquim»,
deve ler-se:
"José Joaquim
Manso»:
P: GO, I. 11, onde se lê: "Distrito ele recrutamento
o reserva n.? 9., deve ler-se:
«Di str ito de recrutamento
e reserva
n." 19".

•

Júlio Ernesto de 1tforais Sarmento.
Está. conforme.

o Ajudallle

General,

c

da Arma
de

?

li

R

p rti,.;;

MINiSTERIO DA GUERRA
6 DE ABRIL DE 1929

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(2.a Série)

Publica-se

1.°-

ao Exército

o seguinte:

Por decretos de 16 do mês findo:
llilllslério da Guerra - t.a Dmeção Geral- 2. a Repartição

Dado provimento
ao recurso interposto peranto o Conselho <lo Recursos pelo tenente de infantaria Carlos Raúl
Caruaehc, por ter fundamento
legal, devendo
o mesmo
ser promovido ao pOsto do capitão quando se restabelecorem as promoções
se, nessa ocasião, a isso se não
opuser o disposto na carta de lei de 12 de Junho de
1901. nomeadamente
no seu artigo 24.°, indo ocupar na
escala do acesso o sou primitivo lugar.
Dado provimento :lOS recursos interpostos
perante o
Conselho dc Uccursos pelos aspirnntos a oficial do secretariado militar Henrique Augusto Tom6 e Iiomerito Paulo
'I'rias, por ter m fundamento legal.
Rejeitado
o recurso interposto perante o Conselho do
Recursos
11010 tenente-coronel
de infantaria, do quadro
privativo das fõrças coloniais, Nicolau
Lopes Perdigão,
por ter sido ih'galmentc
iutorposto pura o mesmo Conselho.

•
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Rejeitado O recurso interposto
perante O Conselho de
Recursos
polo tenente do infantaria
José Vicente Ferreira, por não tor sido interposto
no prnzo le.galo
Rejeitado

o recurso

o Conselho de
auxiliar dos
serviços
do saúdo Maximiano
Ribeiro Saraiva, por ter
sido interposto
fora do tom po o ser manifostumentc
ilegal.

Recursos pelo aspirante

interposto

percuto

a oficial do quadro

Rejeitado o recurso interposto
perante o Conselho dede
Rocursos
pelo primeiro
sargento
da 3.a companhia
saúde Júlio António da Cruz Chora, por ter sido indevidamente interposto para o mesmo Conselho.
Extintos
os recursos
interpostos
perante o Conselho
de Recursos pelos aspirantes a oficial do infantaria. actualmentc alforcs, Armínio Ferreira do Almeida Cruz, José
Gonçalves,
Júlio Cap elo Franco
Duarte
e Carlos da
Silva Carvalho, nos termos do artigo 36.0 do regulamento
do mosmo Conselho.
Reserva
Coronel do infantaria, chefe do distrito do rocrutamouto
e reserva n.? 8, Pedro da Cunha Souto o tenente do liatalhão de caçadores
n.? 8 António Cardoso Calhancns,
o prunoiro
nos termos do n." 4.0 du artigo :? o do
creto do :?5 de Maio do 1011 e o segundo por ter sido
julgado
incapaz do serviço activo pela junta hospitalar
de iuspccção.

uo-

2. o - Por decretos de 23 do mês findo:
Ministério da 6ucrra- LA DIrt'rçáo 6cral- 2.a Repartição
Nula e de nenhum efeito a parte do decreto do 8 deDezembro
do ano findo, qur passou ii situação do adido,
por ter sido requisitado
para desomponhar uma comissão
de serviço dependente
do Miuistório
do Iuterior,
o teneuto do rogimento do infantaria
n.?
Roberto Pereira

Ir

da Fonseca.
Adido

Coronel elo engenharia,
cm disponibidado,
Francisco
da Cunha Rego Chaves,
por ter sido requisitado
para
desempenhar
uma comissão
de serviço dependente
do
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.Ministério das Colónias,
nos territórios
da Companhia'
do Niassa, nos termos da carta do lei de 12 de Abril de
1892 e regulamento
de 9 de Julho do mesmo ano.
Adido ao quadro

apitão de infantaria António Guerreiro,
por ter ficado.
nula e do nenhum efeito, por decreto de 2:3 do mês findo,
a parto do decreto do 14 do Julho de 1927 q no o sepa.rou do serviço do exército.
Disponibilidade

Tenonte de infantaria,
sus V ilheua,
posta.

por

ter

em inactividade, Carlos de Jetorrniuudo a pena q u o lhe foi imROSOTva.

Capitão do quudro auxiliar dos serviços do artilharia,
da 3.a inspecção do artilhuria,
António Martins, por ter
atingido o limite de idu.l«, nos termos do n," 2.0 do
§ 2. o do artigo (i0. o do decreto 11.0 12:017, de 2 do Agosto
do 1~26.
Reforma.

Capitão, adido ao quadro. do regimento
do infantaria
n.? 17, João Palmeiro Pinto, por ter sido julgado incapaz do todo O serviço pela junta hospitalar de inspecção •.

lIini~lério da Guerra - Reparli~ão Geral
Concedidas as vantagens
de que trata o artigo 27.0 do
decreto
n." 4:7[)6, do ~8 de A~osto do HH8. a partir
do 18 de Fevereiro do COITf'Otf' ano, à enfor-moirn militar, em serviço no Instituto
Feminino
de Educn<:ão e
'I'ruhalhn,
Henriqueta
Latira Falcão Madureiru,
por ter
completado. cm l~ do corrente mês, dez anos do serviço
efectivo como enfermeira militar.
Reforma.

Enfermeira
militar 'JTnrill August» Fernandes,
nos termos do artigo 27.0 do d(\('r('t() n.? 4:756, ele ~8 d(' Agosto
do UJlS. pur ter sido .iul.~;tda incapaz
<lo serv ieo activo
pela Junta Llospitulur
do Inspecção cm sua seiibão de 4do corrente mês.
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3. ° - Por decretos de 30 do mês findo:
lIini~tério da Guerra - La Direcção Geral-

Ln Repartição

Condecorado,
por deliberação
do Supremo Tribunal
Militar,
com a medalha
militar de prata da clas~ de
bons serviços,
por se achar ao abrigo da alínea aj do
§ ~.o do artigo S.o do regulamento
para a concessão da
medalha militar, de 28 do Sot-mbro de 1917, o tenente
de infantaria
Rodrigo Brandão Guedes Pinto.
Condecorado,
por deliberação
do Supromo Tribunal
Militar, com a medalha militar do cobro da classe de
bons sorviços, por se achar ao abrigo da alínea b) do
§ 3.° do artigo 8.° do regulamento para a concessão da
medalha militar, de ~8 de Setem bro do H117, o primeiro
cabo n." 453/16 do depósito <ln praças do regimento de
infantaria
n.? 12, Fortunato Abrantes
do Andrade Pissarra.
lIinislfrio da Gucrra- f.3 Dimção Geral- 2.3 ncparli~áo
Concedidas
as vantagens
do quo truta o § úuico do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, do 10 de Maio do 1919,
modificado pela lei n." 1:039. do 28 do Agosto do 19~0,
desde as datas que lhos vão mencionadas,
seguida designados:

aos oficiais em

Por terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial necessário para o segundo aumento de lO por cento
sõbre o soldo:
Infantaria - major Romano Barnabó Forreira,
no regimento do infantaria
n. ° 20. Capitães:
J os6 Maria Nopomucl~no Mimoso, no batalhão de caçadores n." 7, António Eduardo Cabral e Castro, no quartel general da
1.n região militar, José de Melo Ponces do Carvalho, no
quadro
da arma.
Cavalariamajor Abílio do Sousa
Namorado, na Escola Contruí do Oficiais, desdo 1 do Novembro de 1928.
Por terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial
necessario para o primeiro aumento de iO por cento sôbre
o sôtdo :

Infantaria - capitãos : Henrique
Martins
Gal vão, no
quadro
da arma, desde 1 do Novombro do 1927, Joaquim Gonçalves
dos Reis, no regi monto do infantaria

2.· Série

ORDEM DO EXERCITO

N.O 5

163

19, Paulo Monteiro Júnior, no Instituto Geográfico e
Cadastral,
desde 1 de Novembro de 19~8; tenentes: António Teixeira
de Aragão,
no regimento de infantaria
n.? u, desde 31 de Dezembro
de 1927, João Manuel
Duarte da Fonseca, João Hermenegildo
Afonso 0 Adrião
Monteiro
de Sousa, no regimento
do infantaria
n." 1,
Hcrrnogénio
do Almeida,
no regimento
de infantaria
n.? 21, desde 1 de Novembro de 1928. Artilharia--te·
nente
miliciano
do quadro
especial
José
Gonçalves
Amado, no grupo independente
de artilharia
de montanha n. o 15, desde 7 do J aueiro do corrente ano. Quadro
auxiliar
dos serviços
do pugcnharia-tenente
Manuel
João Ferreira,
na Iuspocção
das tropas de pioneiros,
desde 1 do Novembro de 1928.

D.O

Por terem completado o tempo de serviço efectivo, desde a sua
promoção a tenente, necessario para o primeiro aumento de
10 por cento sôbre o soldo :
Artilhariamajor
Salvudor
de Oliveira Pinto
da
Frnnea,
adido, no Ministório elas Colónias, desde 1 do'
Dezembro de 1028. Serviço de saúde militar
uiédicos :
major "\ ntónio Emílio Antunes de Vasconcelos,
no hos-pitul militar regionul n." 1, dl'SUO 1 de Dezembro de 1~)~8,
toucnre Manuel Carlos Soares Pinto, na 3.a companhia
de suúdo, desde 24 de Janeiro de 1928.
Abatido ao efectivo do oxórcito o alferes miliciano do
regimento
de infantaria
n." 14, José Maria de Castro,
por em 14 do corrente mõs ter completado
o tempo do
ausência ilegítima necessário
para constituir
doscrção,
Regimento de infantaria n.s 17
miliciano
de infantaria,
do quadro especial,
adido, Rogério Correia Forr.-iru, que de regresso do Ministór-m do Interior se apresentou em 18 do corrente mês,
por ter sido dispensado
do serviço da guarda nacional
republicana.
Adidos
Tenente,
o alferes do artilharia,
adido, com licença
ilimitada,
Amadeu Gama. Abreu Imaginário,
contando a
antiguidudo
desde 113 do Sotombro do 19~:3.
'I'ocontes,
do p:rupo do artilharia
a cavalo D.O 2, Olegál'io Jos6 Antunes, o elo ser-viço do adrniuistrncão militar, suprunumerúrio,
Octávio do Sou a Forrcirn,
por
terem sido requisitados
para. desempenharem
comissões
Capitão

•
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das Colónias,

nos

2.0 e 5. o do decreto

Disponibilidade
Capitão de infantaria
Vergílio
da Silva Calisto e tenente do artilharia
Nuno Pereira da Çuuha, adidos, que
de regresso do Ministério das Colónias se apreseutnrum,
respectivamente,
em 22 de Fevereiro último o 27 do
corrente mês.
Reserva
Major médico miliciano do regimento do artilharia
ligeira 11,0 5, José Casimiro Carteado
Mona, n08 termos
do§
único do artigo 9,° do decreto do 2õ de Maio
de 1\)11, por ter sido julgado incapaz do serviço activo
.pela junta hospitalar do inspecção.
Reforma
Coronel de infantaria,
no quadro da arma, Joaquim
Pereira Cardoso Júnior, por ter sido julgado incapaz de
todo o serviço pela junta hospitalar
de inspecção.

Ministério da Guerra - nrl,urlição

Geral

Demitido do lugar do contínuo do Ministório da Guerra,
.a seu pedido, o segundo coutluuo Vítor de Sousa.

4. 0_ P8rlarlllS
Por portaria de 18 do mês findo:
MinistlÍrio da Guerra - Rrparli~lÍo do Gabinete
Tornando-se
absolutnmeuto
necossário
reduzir
o número do padrões do dif-ron tos artigos UO muterial de
glwrra
(llll uso no exército,
não só com o fim do
tornar
possível às fábrica» produtorns
organizar
planos
de fabricos
o consertos
em bases oconómicus, como de
sim pliticar a instrução e fac.li tal' a orgun ização dus dotações : manda o Govôrno da Hopública portuguesa,
pelo
Ministro da. Guerra, que uma comissão constituída pelos

'"2.' Série
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oficiais adiante indicados,
dos quais o mais graduado
servirá de presidente
o o de menor graduação
de secretário, tendo em atenção as rl'gras da mais severa economia, proceda com urgência à revisão dos padrões do
material de guorra cm uso no exército, propondo os que
devem ser abandonados
(' as modificações
a introduzir
nos que devem ser mantidos,
para sua melhor utilização .
.rIO seu trabalho
a comissão deverá ter presente quo
se trata do material existente que razões de ordem económica indicam dever ser utilizado, tanto quanto possível, o ccnscqücntomcnte
a referida
comissão
indicará
quais os modelos que ~" devem deixar de fabricar de
novo, a não SOl' para COlll pletar colecções, bem como o
aproveitamento
a dar aos artigos dos modelos quo se
dovr-m abandonar,
C[l,SO os julgue
com aplicação.
Devo ainda a comissão ter presente
que os estudos
que Pfl'ctuur devem ser ori-ntados no sentido do poderem
servil' no futuro de base pam fixacão de novos modelos :
'I'onoute-coronel
de artilharia
Anacleto Domingues dos
Santos.
:\lajorrs:
do infantaria
.João Augusto do Fontes Pe. reira dl~ :\1e10, de artilharia Flaviano Eugénio da Costa,
de ollg't'nharia
José da Cunha Lamas o do serviço do
ad ministrncão militar António José Rodrigues.
Cupitães : do cavalaria
Humberto Buceta Mnrtins e de
arti IIiii ria Fernando
Cortês dos Santos e Candido Au-

gusto Hihoiro.
'I'eneuto do infantaria

Raúl Ferreira

Braga.

Por portaria do 26 do mês findo:
Millistério da GumaTendo

n~partição do Ga~iune

major do serviço do administração
militar
da Costa Júnior publicado um opúsculo intitulado A _lgriclllllll'a [ido Erército, no qual revela, além
dn tll/tl'S (lo intelinl'llcia,
intorôsso pt-lo exército <' pela
economia uucional, mnurla o Govõrno da República
Portuguesa, pelo Ministro d:\ G uorrn, 10u\'a1' o referido 011eial jll'la (,ua inil'iativa., dautlo lho assim um público testemunho
do aprC~o om que foi tida a relerid:t publicação.
O

.Josó Ribeiro
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Por portarias de 30 do mês findo:
Minislério da Guerra -

ItrparliçãoGeral

Manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, louvar os oficiais abaixo mencionados,
pelos serviços prestados
no Arquivo Geral do Ministério
da Guerra:
Tenente-coronel
do secretariado
militar José Gonçalves
Medeira Júnior, pelo zêlo, inteligência
e muita competência que revelou no desempenho
das funções de arquivista geral;
Capitão do secretariado
militar Mário Rodrigues
de
Oliveira, pela competência,
dedicação e boa vontade de
que tem dado provas corno chefe do arquivo da 2. ti Direcção Geral do Ministério da Guerra e cuja organização
se pode considerar modelar pelo método empregado;
Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
Francisco
António Gonçal vos, pela boa vontade e dedicação qu~ revelou nos serviços do que foi encarregado
no arquivo geral do Ministério da Guerra, muito concorrondo com a sua com potência e dedicação para a boa
disposição
na nova catalogação
geral nos diversos processos qU(~ se acham dispersos.

,
Minislério da Guerra - 3.11 Dil'c\çãoGcral-

L a Reparlição

Tendo o capitão do cavalaria António Francisco Palermo Leal de Oliveira frcqüentado
com distinção o curso
da Escola de Educação Física de Gand, Bélgica, manda
o Govêrno
da República
Portuguesa,
pr-lo Ministro da
Guerra.
louvar o citado oficial pelo zêlo, dcdicacão o
couhecimentos
revelados
naq uele curso, em que obteve
a maior distinção, contribuindo
assim para honra e lustre do exército.

Por portaria de 3 do eorrente mês:
Minislérie da Guerra -

Repartição de Gabinele

Manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, nomear u ma comissão constituída pelos oficiais abaixo mencionados,
dos quais o primeiro
será o presidente
e o último o secretário,
para elaborar-
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um projecto
sôbro promoções
aos postos inferiores do
exército
e um diploma contendo a distribulção
dos sargentos e equiparados
e dos primeiros cabos e equiparados dos quadros
permanentes
pelas unidades e formações das diversas
armas e serviços e pelos diferentes
eatabclocimentos
militares
o bem assim as condições de
preeuchimcnto
elos lugares que forem fixados e a elaboração do um rogulamento
de promoções aos postos inferiores do oxórcito , baseado no projecto acima referido.
Esta comissão fica subordinada a esta Repartição e
deverá entregar
os seus trabalhos no mais curto prazp
l10 tempo possível.
Coronel do infantaria Jaime Vaz.
'I'oncnte-coroucl
do secretariado
militar Manuel Fernandes.
~r"ljores do infantaria:
Luis Quirino Monteiro, Júlio
Garcos do Lencastre o Joaquim António da Costa.
Capitães:
do infantaria,
Ianucl António dos Santos
e Artur
Ernesto
Campos de Oliveira Pinto e, do artilharia, Alexaudro
Augusto de Faria o Sousa Vusconcelo' c Sá
'I'ononto do infantaria Alberto Alfredo do Gusmão.
l

5. o - Por determinação do Govêrno da República.:
Alinislüio da GuelT;l- P
Adjunto,

batalhão
encargo

'Iirrcçáo Gcral-!_:l

Rrparl:çflo

o tenente

miliciano
00 quadro
n.? 6 jlanllol Duarte
a Fazenda
N aoionnl,

especial do
Silva, sem

0.0 caçndoros
para

2." Repartição
Adjunto interino, o major do infantaria,
arma, Alberto Herculano
do ~Iorai>:.

no quadro

3.' Repartição
Adjunto, O capitão do batalhão do ciclistas
":~l'tl~r
Moreira da Costa, 80;11 encargo para
~ acionul.
l1inislério da Guerra - 2 _11 Uirecção I1ml-

n.? 2 José
a Fazenda

3. ti Rrparliçfio

Delegação na 4," Região milita.r
o capitão do serviço do aumillistru\:ão
Francisco Caetano Diu .

Cheío iuteriuo,
militar

da
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Mitllstério da Suma - 2.11 Direcção Geral- 4.& Repartição
Segundo
oficial do oxtinto quadro dos funcionários
civis da Secretaria
da Guerra o da extinta La Repartição da 2.a Direcção Geral, Arcádio Jos6 do Sousa.

Ministério da Guerra - 3. a Direcção Geral
Ajudaute
do campo do choro do estado maior do exército, o capitão do artilharia
J osé Augusto Vieíru da
Fonseca,
ficando exonerado
de igual cargo do quartol-mostre general do oxórcito,
L' Repartição

Adj unto, o capitão de ar ti lhnria, com o curso do estado maior, do Governo Militar de Lisboa, .Iúlio Mário
da Silva Nnscirnonto,
pam OH ofeiios do artigo 48.0 do
decreto n. o 14:983, do 10 do Fevereiro do 19:.?8.
4-."Repartição

interino,
o major UO intnntnria,
com o curso
do estado maior, no quadro da arma, Carlos António de
Bragauça Parreira.
Adjunto

Arquivo Histórico

Adjunto, o capitão (lo infantaria,
Antônio Acácio da Cruz.

Militar

no quadro

da arma,

Repartição
do estat.istic'1 o eat':.do civil
do Corpo Expt.ldlcionário Português

Adjunto, O tenente do infuntaria da oxtinta 1.~Ropartícno da 4." Direcçâo Geral do Ministério da Guerra,
::vralluol Otoro Ferreira.
Inspecção

superior

da administração

do exército

Insp-ctores : os tenontes-col'ollóis
do serviço de udministrnção militar Manuel I~dllal"llo Martins, João Maria
Penteado Pinto e Viconto Furrer Maria Franco e 01:\ majores do mesmo S01"\'IÇO Guilher miuo Augusto do Melo
Sárr!u e Acácio Augusto Nuno" da Silva,
Adjuntos:
o capitão elo serviço do administração
militar José António Cernira
o o tenente miliciano 110 quadro ospeciul, do mesmo serviço, Vasco Gouçalvos Branco.
Chefe da socrotnriu, o teucn to 1I0 quadro do secretariado militar João Maria Loureiro.
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g"neral

Tenente,
adido ao quadro do secretariado
militar, do
Govêruo Militar de Lisboa, António José Pereira Pinto
de Macedo, pelo pedir.
Quadro da arma de infimtaria

Tenente-coronel
Policarpo
Dias.

do batalhão

de caçadores

n.? 8 José

Adidos ao quadro

Capitão do batalhão de caçadores
n." 8 José da Conceieão
0\'eS Martins.
Teconto do infuutnria.
da extinta 3. a companhia
do
trem automóvel,
Joaquim de Suut'Ana Carvalho.
T

Quadro especial a que se rofere o artigo 15o do decreto
n.v 7:823, de 23 de Novembro de 1921

'I'oncnte,
da extinta
Josó Alves

miliciano,

do infantaria,
do mesmo quadro,
do trem automóvel,
Joaquim

3.a companhia
da Mota.
'Regimento

de infa.ntaria

n.O 3

Comandante,
O coronel
do infantaria
do distrito
recrutamento
o reserv a n. o 3 J osé Cesário da Silva.
Regimento

Capitão do infantaria,
da Cruz, pelo pedir.
Regimento

Alferes

d« infantaria

n.O 7

adido ao quadro,

de infantaria

chefe de música,

no quadro,

do

António

Gomes

n.O14

Manuel Joaquim.

Regimen to de !nfan taria. n,> \ 7

Tenonto ele infantaria,
Jesus Vilhena.

cm disponibilidade,

Rep:imento de infantaria.

'I'encnto
Piuheiro,

do batalhão

do caçadores

Carlos

de

n.v 21

n. ° 6 Francisco

pelo pedir.
Batalhão

Tencute
do batalhão
Gil, sem encargo para
Ba.talhão

de caçadores n.s 1
•
do ciclistas n.? 1 Mário Augusto
a Fuzeuda ~ acional.
de caçadores

n. o 5

Tenente
do regimouto
de infantaria
0.°
Ferreira
Camões, sem encargo para a Fazenda

17 Manuel
Nacional.
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Ba.talhão de oaçadores n.O7

Capitão, adido 3.0 quadro, do regimento de infantaria
n.? 1 Carlos Gomes Femandes, sem encargo para a Fazenda Nacional.
Tenente do regimento de infantaria n. ° 6 Augusto
Alberto Vieira, sem encargo para a Fazenda Nacional.
Batalhão de oiolistas n.O1

Alferes de infantaria, adido ao quadro, Ilídio Aires
Esteves, que de regresso do Ministério do Interior seapresentou em 18 do corrente mês, por ter sido 'dispensado do serviço da guarda nacional republicana.
Distrito de reorutamento e reserva n.O3

Chefe interino, o touento-coronel de infantaria, no quadro, Alberto da Silva Pais, sem encargo para a Fazenda
N acionul.
Distrito de reoruta.mento e reserva n.OI)

Chefe interino, o tenente-coronel de infantaria, no quadro da arma, Jerónimo Gonçalves Ribas, sem encargo
para a Fazenda Nacional.
Quadro da arma de artilharia

Capitão do regimento do artilharia ligeira
Roberto Garcia de Cnrvalho,
Regimento de artilharia

{

11.° 1 Vicente

ligeira n,s 3

Segundo comandante, o tenente-co~onel Gilberto Duarte
Mota.
Regimento de cavalaria n.s 3

Tenente de cavalaria,
reiro Mondiuhos.

adido ao quadro, Manuel Guer-

Regimento dd sapadoros míneírna

Capitão de ongenharín,
Casimiro da Costa.

no quadro da arma, António-

Batalhão de automobilistas

Tenento do regimento do sapadores do caminhos deferro Orlando Valdõs Tomás dos Santos, pelo ped]r,

,

2." Série

171

ORDEM DO EXERCITO N.· 5
Serviço farmacêutico militar

Quadro

es-pec-ial a que se refere o artigo 5.° do decreto
n ,> 7:i:3~3, tle 23 de Nov em.bró de 921

Capitão farmacêutico,
miliciano, do mesmo quadro, da
delega<;flo n. ° 8 da Farmácia
Oentral do Exército, Abilio
de Sousa Camões.
Quadro dos oflciafs do recretariado militar
Tenente coronel
da extinta La Repartição
da 2.a Direcção Geral do Ministério dà Guerra, Manuel de Matos.
Farmácia Central do Exército
Delegnçüo

Chefe,

O

tenente

n.s 8

farmacêutico

António

do Jesus

Pita.

Fábrica de pólvoras fisicas e artifícios
Engenheiro
de secção, supranumerário,
o tenente de
artilharia, em disponibilidade,
Nuno Pereira da Cunha,
Depósito geral de material de aquartelamento
Capitão de infantaria,
adido ao quadro, do regimento
de infnutm-ia n.? 10, José do Matos Lamúria,
sem encargo pum a Fazenda N acional.
Juri para avaliar as provas de aptidão para o posto de major dos caprtâes do quadro auxiliar dos serviços de
artilhari 1. no corrente ano:
Vogal,
cedo.

o coronel

de artilharia

Adriano da Costa Ma-

Juri para avaliar as provas de aptidão para o posto de major dos capítaes do quadro auxiliar dos serviços de engenha'la no corrente ano:
Vogal, O coronel
Pedro Fava Ribeiro

de engenharia,
do Almeida.

em disponibilidade,

lliuistério da Guerra - Reparti~ão Geral
Extinto quadro dos capelães miJit'tres
Capitão cnpolão do rogiiucnto do cavala riu n.? 7 Elísio
Mateul> J(I Campos, por motivo disciplinar.
Arquivo geral do Ministério da Guerra
Arquivista
g'pral interino,
o capitão do quadro
secrettlriado
militar Manuel Grilo da Cruz Andrade.

do

172

ORDEM DO EX~RCITO

N.· 5

2.' Série

Chefe da L." Sec~ão, o capitão do secretariado
militar
Leopoldo
João das Dures Saraiva.
Chefe da 2." Secção, o capitão do secretariado
militar
do 2.° tribunal
militar territorial
de Lisboa,
António
Gonçalves dos Santos.
Chefe da 3.a Secção, o capitão do quadro do secretariado militar da extinta 4." Repartição
da 1." Direcção
Geral do Ministério ela Guerra, Francisco Marqnos Bl'ato.
Adjuntos : tenentes do quadro elo socretariado
militar
João António
Gonçalves,
António
Josó de Sousa e da.
extinta 4. a Repartição
ela 3. a Direcção Goral do ~linistério da Guerra, José Bento Dias do Carvalho.

6. o -Ministério

da Guma - Rrpartição do Gabinete

Tendo sido agraciados
com as mercês da Sociedade
Portuguesa
da Cruz Vermelha
abaixo designadas
os
oficiais o praça em seguida mencionados,
é-lhos permitido usar as respectivas
insígnias:
~.t:edallaa dc louvor

Capitães, de infantaria J OSÓ N obro da Veiga o do serviço de administração
militar Carlos Ohavos Costa.
'I'enentr-s : de infantaria
A rgcntino Herculano Soixas
o Bento Pimenta Po ruiosinho
o do serviço do administração militar Josó Domingos
Lampreia.
Alferes cio serviço do administração
militar Marcelino
Ferreira
Martinho.
~J:edalha de agradecimento

Aspirante
a oficial da Escola Militar, Augusto Vaz
Spencer.
Segundo
sargento
cadoto da 3.:1 companhia do administração militar Fernando
da Silva Caetano.

7.° _ ~Iillislério da Gncrra-

La Direcção Gcral- f.& RCjlarli}e,

com o disposto no artigo 164.0 do
reguhunento
do disciplina militar, do 1 de Dezembro
de
19~5, 80 publica a decisão do Conselho
Superior
de

a) Em harmonia

2." Série
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Disciplina Militar, a cujo julgamento
foi submetido o capitão da aeronáutica
Autónio Rodrigues Alves, nOR termos do n. o 3_° do artigo 14V.) do mesmo regulami-nto :
Porunto o Conselho
Superior
do Disciplina
Militar
compareceu
o capitão da arma do aeronáutica
António
Rodrigues
Alves, pelo haver requerido nos termos do
n." 3." do urtigo 14~).(} do rcg ulumento de disciplina
militar, a fim do ilibar a sua honra o dignidade,
que,
como militar ou cidadão, julga postas em dúvida com a
publicaçno
no jornal
O Século; de 16 de Novembro de
Hl~8, sob o titulo «Bombeiros Municipais de Lisboa»,
em que foram tornadas
públicas as deliberações camarárias resultantes
do inquérito foito àquela corporação,
pelas quais foi dispensado
do serviço
municipul
que
vinha exercendo desde Setembro de lU23, primeiramente
como segundo comandante
do corpo municipal de salvação pública (bombeiros
municipais),
o dopois como primoiro comandunto
interino e efectivo do mesmo corpo,
trn<10-1110 sido atribuída esta última situação de comando
efectivo cm 12 do Agosto de 10:!ó.
Vista o ponderada a dcclara<:ão feita pelo req uoronte,
nos termos do artigo HiO. o do regulamento
de disci plina
militar o mais pr~l1s do processo;
E atendendo Ü resposta dada aos quesitos apresentados
1}010 relator :
O Conselho Superior de Disciplina Militar decide, por
unanimidade,
quo a honra e dignidade dêstc oficial está
ilibada.
Sala das SCSSU0S, 15 de 'farço de 1929.- ALberto Celestino Ferreira Pinto Bastos, coutru-alnrirante
- .Artur
.Aníbal Botelho, general, relator-Jaime
Afreixo, contraalmirante - Benjamim de Paira Curado, contra-almirante - João de Xlorais Zamitli, general.
b) Declara-se qne, por decreto inserto no Diária do
GOl:êrno o. o ô2, 2." sério, do lü de Março do corrente
ano, foi coudocorado
com o gruu de cavaleiro da Urdem
Militar do Cristo o tenente de infantaria Arnaldo José
Obro da Fonsccu,
c) Declaru-so que por portaria do Ministério da Marinha, de 27 de Fevorciro último, publicada no Diário do
Gori'rno H.O 52, 3!1 (~ri(l, de ;) do corrente mês, fornm
cond\'comclo::; pelo Instituto
de Socorros a Náutrllgos,
Com a medalha do prata de Filantropia
o Caridade, o
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"major do quadro auxiliar de engenharia António de Sena
Cardoso
Farinha
Relvas,
o capitão do quadro auxiliar
dos serviços de engenharia
António' do Rosário dos Santos Gonçalves e o tenente farmacêutico
José dos Santos
Simões Borba.
d) Condecorados
com a medalha militar da classe de
exemplar,
em conformidade
com as disposicões do regulamento
aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917:

eomportamento

Medallla. de ouro
Regimento de infantaria n. o 1~
Tenente-coronel
José l}Jachado Duarte Júnior.
Capitão

Batalhão de caçadores n.o
Artur de Almeida Cabaço.

Capitão

Regimento de cavalaria n.O 3
José António Poejo.

Major do serviço
nio Nogueira.

5

Manutenção Militar
de admiuistração
militar

Luis

Antó-

Casa de reclusão tomporária de S. Julião da Barra
Capitão
do quadro auxiliar dos serviços do artilharia.
António do Oliveira.
lUedallla. de prata.
Tenente

L" Direcção Gerr1-1.' Repartição
ele infantaria
Sobustião Duarte ela Luz Pernes.

Govérno Militar de Lisboa: - Quartel general
Capitão de cavalaria com o curso elo estado maior Angolo ele Aguiar Ferreira.
.

Capitão

1." Região militar
Inspecção de cavalaria
Tomás Augusto Salgueiro Fragoso.

3." R('gillo militar
Direcção do serviço do propriodn.do o obras müítares
Capitão miliciano do engenharia Raúl Alfredo do. Sil va
Gomes.

2." Série,
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Tenente

Batalltã.o de caçadores n.· 5
N orberto J oaq uim Teixeira de Castro.

Tenente

Batalhão de caçadores n.> 8
adido ao quadro João Toscano.
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Grupo indopendente de artilharia pesada n.· 2
'I'enontos : Luis António Simões Candeias e Nuno Álvares Guedes Vaz.
'I'enento do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
João Moniz de Sá Borges.
Carreira de tiro Vorgueiro-Ducla Soares
Tenente Bento do J esus Seguro Ferreira.

Tenente

Tenente

Casa de reclusão da L" região militar
António Augusto Ferreira Vaz.
Guarda nacional republicana.
de infantaria
Carlos Angelo Quintino,

8. o -Ministério

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

a) Declara-se
que pOI' portaria do Ministório
das Code 1::3 do corrente mõs, iuscrta no Diário do 00»êrno n.? 6~, 2." série, de 1G de Março de 19~9, foi o
Coronel de engenharia
.loão Baptista
de Almeida Arez
louvado, porqup, fazendo parte como presidente
de uma
comis'lfto uomoada por portaria de 3 de Agosto do H)28,
incumbida do obter a aclurnção do certas disposicões dos
Contratos celebrados
com a \V ost of Judia Portuguos«
G uaranteed Haawlly Liuiitr-d, do sen delicado (1 difícil
mandato se doscmpcuhou
com pleno êxito, inoxcedível e
desinteressado
zelo, superior competência
0 alto sentimento patriótico, rcvelaudo,
a par de uma nobrciscnçao,
utn ponderado o inteligente
tato o um conhecimento profundo das questões
que desde há largos unos vinham
'[lorturbunrlo
as relaçoes de leal cooperação com a companhia coucessionérlu,
tão procisus para um pneu? aproveitamento
do porto o caminho de forro de :\lormugão.

lónias

b) Declara-so que a exoneração do carg-o do professores das 5.:l o 19. n cadeiras da Escola 'Militar, dos tcnon-
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tss-coronéis

de artilharia
Camilo Amândio da Silva Sena
Arnaldo Cardoso Ressano Garcia, constantes do decreto de ~3 de Fevereiro
findo, inserto na
Ordem do Exército n," 4, 2. a série, foi por terem completado doz anos de rogência e se encontrarem
abrangi-dos pela doutrina do artigo 18.0 do decreto n." 12:704,
de 2[) de Outubro de 1926, com as rectificações
do decreto n. o 13:657, constantes da Urdem do Exército ll. o 6,
2. a série, de 1927.

-e de engenharia

c) Declara-se que o coronel de infantaria com o curso
do estado maior, adido ao quadro, Cesário Augusto de
Almeida Viana, passou ao serviço do Ministério das Colónias. desde 21 de Novembro do ano findo, por ter sido
requisitado
para desempenhar
uma comissão de serviço
depcudcnte
do mesmo Ministério
como governador
da
colónia de Timor.
d) Declara-se que é nomeado o coronel de infantaria,
-chefo do distrito de roorutatneuto o reserva n. o 20, Viriato Borges Pereira da Silva, para freqüentar
o curso
de informação
do respectivo grau, qne funciona na Escola Üentr al de Oficiais, de 17 de Junho a 31 de Agosto
do corrente
ano, devendo o mosmo oficial ser mandado
.apresentar
na referida Escola, no dia 16 de Junho, pelas 1:3 horas.

e) Declara-se que o capitão do infantaria João da Encarnação
Maçãs Fernandes deve ser considerado
colocado como adjunto interino da 3." Repartição da 3.a Direcçno Geral do Ministério da Guerra, e não da 1." Repartição, como foi publicado na Ordem do Exército n." 2,
2.& série, do corrente ano.
f) Declara-se
que os tenentes de infantaria,
supranumerário, Benjamim Dias Raposeira e em disponibilidade
'Carlos de .1osus Vilhena chegaram
à sua altura para
entrar no respectivo quadro.

g) Declara-se que fica sem efeito a colocação, no baal hão de ciclistas
n.? 1, dos tenentes do infantaria
no
quadro da arma António Ilenriques
da Silva e Humberto
Augll~to de Almeida, inserta na Ordem do Exérciton s A,
2. a série, do corrente ano.

2.' Série

ORDEM DO EX~RCITO

N.o 5

177

h) Declara-se
que fica sem efeito a declaração inserta
na Ordem do Exército n. ° 4, 2." série, do corrente ano,
que passou á situação de adido ao Ministério do Interior
o tenente de cavalaria
António Inocêncio
MOleira de
Carvalho,
devendo o mesmo ser considerado
na situação
de adido ao quadro.
i) Declara-se
que a transferência
do alferes
taria João Alexandro
Caeiro Carrasco para o
de metralhadoras
n.? 2, inserta na Ordem do
n. ° 10, 2. a série, de 1928, não foi por motivo
nar.

de infanbatalhão

E::cérclto
discipli-

j) Declara-se
que o tenente de infantaria
César Augusto de Oliveira Coelho, que prestava
serviço na extinta l."companhia de trem automóvel, passou a prestá-lo
na delegação da inspecção das tropas de comunicação na
La Região Militar.
k) Declara-se
que a antiguidade
do aspirante
a oficial do regimento de infantaria n." 21 António Feliciano
Correia Branco é de 15 de Abril de 1928 e não de 15
dê Maio, corno foi publicado na Ordem. do Exército n.? 3,
2./1 série, do corrente ano.
l) Declara-se
que deve figurar na lista de antiguidades
dos aspirantes
a oficial das diversas armas (1 serviços,
referida
a 31 de Dezembro de H128, o aspirante a oficiul de cavalaria
Artur Duarte Franco, imediatamente
á esquerda
do aspirante
a oficial da mesma arma José
da Cruz Monteiro.

'ln) Declara-se

que o major do artilharia
José Macque, por determinação
iuserta na Ordem rio Exército n.? 4, 2.a série, do corrente ano, foi
colocado na Fábrica
de Pólvoras
Físicas (l Ar·tifícios,
desempenha
o cargo de sub-director
da mesma fábrica ..

-Bride

Fernandes,

n) Declara-se,

para

os pfeitos

da determinação

G. a da

Ordem do Exército n.? 2, 1.a sério, do 1924, que o capitão do cavalaria
Luís Filipe Carneiro de Sousa
foi aprovatlo
nas provas
especiais de aptidão
posto de major.
o) Declara

se, para

os efeitos

da determinação

Faro
para o

(I

6.11 da

Ordem do Exército n." 2, 1.& série, de 1~24, que os ca-
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pitães, de ongenburia,
António Maria Neves de Carvalho
e, da aeronáutica,
Mário da Costa França, José Francisco
Antunes Cabrita e Eduardo do Rosário Gonçalves foram
aprovados
oro 7 do mês findo nas provas especiais de
aptidão para o posto de major, o primeiro o segundo de
engonburia,
o terceiro de cavalaria e o quarto de aeronáutica.
p) Declara-se
quo o capitão da aeronáutica
Anselmo
de Matos Vilardebó,
a qUf'm so refere a determinação
r)
da Ordem do Exército n. o 4, 2, fi série, do corrente ano,
foi aprovado
nas provas
especiais
de aptidão para o
põsto de major da arma de cavalaria e não da arma de
infantaria
como foi publicado.

q) Declara-se que na lista da antiguidade dos aspirantos U oficial do quadro auxiliar dos serviços de saúde,
publicada na Ordem do Exército u.U 3, ~.a série, do corrente ano, o número de ordem a observar é o seguinte:
1- Raúl Evangelista do Oliveira.
2 - Evaristo Gomes da Silva Carvalho.
3 - Sl'IVf1rOJosé Pinto.
4 - Maximiano Ribeiro Saraiva.
567-

Fraucisco José Courelas,
Mário de Jesus Azevedo.
Manuel Rodrigues
Paiva.

1') Declara-se qne deixa de estar suspenso das funções
de serviço o capitão veterinário
miliciano do quadro e pecial Francisco Avelino de Sousa Amado.
s) Declnra-se
que fica sem efeito a colocação, inserta
na Ordem do Exército n.? 2, ~,n sério, do corrente uno,
do capitão do serviço do adminiatr ação militar Agnvlo
AIl:.::u~to de Gouveia Cabral, da 4.n inspecção de arhuiuistracão
militar, como chofo interino da dologucão da
3.a Reparticão
da 2,11 Direccão Geral do Ministério da,
Guerra, na 4. n região militar.
/

•

t) Publica SEI a relação dos capitães
e tenentes
das
armas de artilharia
e de acrouántica,
oriundos daquela,
que devem freqüontar
no corrente ano o CUl'f\Od« cnpitãos e tenentes a realizar na Escola Prática do Artilharia.
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Curso 'e cnpítãcs
Artilharia

Capitão Joaquim Mondes do Amarul, no regimento de
artilharia. de costa n.? 2.
Capitão Angelo Ferreira,
no Colégio Militar.
Capitão' José Guerreiro
de Andrade, no regimento do
artilhuria de costa n." L
Capitão Emídio Duarte
Cadima, no grupo de defesa
submarina
de costa.
Capitão Manuel de Beires Junqueira,
na Escola Militar.
Cupitão Ricardo Malhou Durão, no grupo independente
do artilharia
pesada n." L
Capitão Mário Alberto
Sardinha
Pereira
Coelho, na.
fábrica de munições <1(' artilharia e armamento e viaturus.
Capitão Afonso Cortês dos Santos, no regi monto de
artilharia
do costa D.O L
Capitão Celestino Pereira Castilho, no grupo indopendento do artilharia
pesada n.? :!.
Capitão Alberto Mário Cortês dos Santos, noregimonto
-de artilharia
do costa n. ° 1.
Curso de teueutos
Artilharia.

"I'onento Francisco
J\Iaria :\ft'udes .Moreira, no regimonto de artilharia ligeira D.O 1.
Toneuto Leão do Sacrnmeuto
Montoíro, no grupo indep mdonte do artilharia
p(lsada n.? 1.
Tenente Fernando
Joaquim Coruche, no regimento de
artilharia
ligeira n.? 5.
Tenente Joaquim llcrmitério
Adriilo de Sequeira, ajudanto do comandante da 4.3 n'gillo militar.
'I'onoute Romeu Correia e Cunha Neves, no grupo de
artilharia
a cavalo n.? 2.
Tl'nt'nto José Maria do Vasconcelos,
no grupo de dofesu submurina
do co ta.
T!'IH'nto Artur José Taveira Pereira,
na Escola Central d Sargentos.
.
'1'rl1ooto João Lopes da Fonseca Guedes, no grupo do
artilharia a cavalo n. ° 2.
Aeronáutica

T,'nonto,
Magulhãe-:,

n patente
01' capitão, Carlos
na Escol:t Militar de Aerollúutica.
COlLl

Marques

•
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Tenente Filipe Gomes Vieira, na Escola Militar de
.Aeronáutica.
O curso do capitães terá início em 1 do Junho próximo
o a duração de trinta dias.
O curso de tenentes terá início em 15 de Maio próximo
e a duração de q uaronta e cinco dias.
A aprosontação
dos oficiais nomeados deverá ter lugar
na Escola Prática
de Artilharia,
para os capitães na
manhã de 31 de Maio próximo, e para os tenentes na
manhã de 14 do mesmo mês.

u) Declnra-so
que, para cumprimento
do disposto no
artigo 1.0 do regulamento
para a admissão, nomeação o
desempenho
dos serviços das clínicas dos hospitais militares, que consta do decreto n. o 15:95G, de 13 de Setembro de 1928, Ordem do Exércuo n ," 10, V' série,
de 1928, ostá aberto, por espaço de trinta dias, a partir
da data da presente
Ordem do Eicércuo, o concurso, n.
que se refere o citado artigo, para os lugares actualmente vagos de clínicos dos hospitais militares
I'rincipal, Regional n." 1 e Regional n.? 2.
Os concorrentes
devem enviar, pelas vias competentes, à Dirocção do Serviço de Saúde Militar, os requerimontos o mais documentos a quo se refere o artigo 4.°
dó aludido regulamento,
a tompo de nela darem entrada
até o último dia do prazo acima referido.
Os lugares vagos, para que 6 aberto concurso, ::;110 os
seguintes:
No
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço

Hospital Militar Pincipal :
do clíniea médica.
. . .
de oto-rino-Iaringologia
. •
do nonrologia o psiquiatria. .
de radiologia e fisioterapia.
do bacteriologia
. . . . •

i" o Hospital
Serviço
Serviço
Serviço
, Serviço
No
Serviço
Serviço
Serviço

do
do
de
de

Militar Regional
clínica cirúrgica
- • .
neurologia
e psiquiatria.
oftalmologia . . . . .
bacteriologia
. . . .

n. ° 1:
•
.
.

Hospital Militar Hegional n.? 2:
de clínica cirúrgica
. • . .
de urologia
. . . . . . .
do rndiologi
o fisioterapia.

2'
1
1
1
1
1
1
1

1
1:

1
1
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Ministério da Guerra - 2.:l Direcção Geral-

3.:l Repartição

a) Declara·se quo o coronol de infantaria. Alfrodo Leão.
Pimentel e o tenente da. mesma arrua Manuel Nogueira
de Almeida, quo pela Ordem do Exército n.? 4,2.& série,
do corrente
ano, passaram
à situação de reserva, têm
respoctivamente
dois e um aumentos
de 10 por cento.
sOure o sôldo.
b) Vencimentos que, nos termos da lei n.? 1:668, de 9,
de Setembro do 1924, competem aos oficiais em seguida
mencionados,
transferidos
para a situação de reserva pela
presento Ordem do Exército:
Coronel de infantaria
Pedro da Cunha Souto, 434~72,
sondo: pensão do reserva, 3l2t$84; 0,14 por cento, 2~18:
lei n. o 888, 31~50, o lei n. o 1:332, 88;520; do vencimento
total, 5l~75 são pelo Ministério do Interior.
'rem dois
aumentos do 10 por cento sõbre o sõldo.
Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
António
Martins,
354:542, sondo: pensão do reserva,
20üb25; 0,14 por conto, 30;,~0-l; lei n.? ~88. 23&62, e lei
n.O 1:3:32, 94li51; do vencimento total, 78i!7G silo pelo
Mini~tério das Colónias, sendo Moçambique a última província onde serviu, Tem um aumento do 10 por cento.
sObro o soldo.
'I'cncnto

de infantaria

António
Cardoso
Calhancas,
do reserva,
138663; 0,14 por
cento, 6 50; lei n. ° 888, 81571 ; do vencimento total 32665
são pelo Ministério
das Colónias, sendo Moçambique a
última colónia onde serviu. Tem um aumento de 10 por
cento sobre o soldo,

153$93, sendo : pensão

c) Vencimentos
QU(1, nos termos da lei n." 1:668, ele 9,
do Setrillbro
do 192.1, competem
aos oficiais em se,
guida mocclonados,
transferidos
para a situação de reforma pela. presente Ordem do Exército:
Coronel do infantaria
Joaquim
Pereira
Cardoso Júnior, 37ü':s:![), sondo: pensão do reforma, 24f)· -1-5j 0,14
por cento, 43é98; lei n." 8H8, 2 ·~94; lei n.? 1::33:!, 57688;
do YOllcimcnto total, 178' GO ~ão pelo ~finistório das
016nins, sondo Angola a última província onde ser-

C:

"lU.

,

.

ORDEM DO EX:mRCITO N.o ,)

182

2.a Sério

Capitão de infantaria João Palmeiro Pinto, 113638,
sendo: pensão de reforma, 111636; 0,14 por cento, 21$02;
do vencimento total, 161,'76 são pelo Ministério do Interior.
d) Vencimentos que, nos termos da loi u. o 1:668, de 9
de Setembro de 192-1, competem ao oficial om seguida
mencionado, que passou tL situação de separado do serviço pela Ordem do Exército n." 4, 2.a sério, do corrento
ano:
Tenente do serviço de administração militar, adido ao
quadro, Leonel Pereira da Cunha, 5M37, sondo: pensão,
54~54 (1 0,14 por cento, 1,$83; do vencimento total, 4602
são pelo Ministério das Colónias, sendo Angola a província ondo serviu. Tem um aumento do 10 por conto
sõbre o soldo,

e) Rectificados so publicam os vencimentos a que tom
direito o oficial na situação de separado do aervico, em
substituição dos quo 1110 foram arbitrados pela Ordem do
Exército n, o 4, 2." série, do corrente auo :
Capitão miliciano do quadro especial de :tdministração
militar Abel Augusto Lopes do Almeida, 1526;~:3,soudo:
pensão, 1341$09; 0,14 1101' couto, 12638 o lei n,o 888,
5~85.
.
10. ° -Ministério

da Guerra - 3. & Direc~,áoGeral- ta Repartição

a) Declara-se que foram oferecidos ao Arquivo IIistórico Militar, e não à Biblioteca do Exército, como consta.
da alínea b) do n." 11.° da Ordem do Exército n.? 4,
2,1' série, do corrente ano, os livros que a seguir so indícam :
Luís de Lencastre Carneiro de Vasconcelos
(barão das Lajes):
Notícia geneol6gira da Casa das Lajes de Pena.fiel.L. L. C. Vasconcelos.-Pôrto,
1928. -1 vol,
Baptista Lima:

do J.llindel0 - Um poxeiro o pilôto da esquadra liberal. - Baptista Lima. -Póyoa
de Varzim,
1929.-1 folho

BmV08

2.' Série

ORDEM DO EX:tRClTO N.o 5

183

Tenente de infantaria Francisco Cardoso e
Silva:
Ordens do Exército de 1888. -1 vol.
Colecção dos decretos, ordens e resoluções das Cõrtee
de 1821.-3
folho
.J.1{étodo lusitãmico de desenhar as fortificações
das
pmças.-Luís
Serrão Pimentel.-Lisboa,
1680.1 vol.
b) Declara-se, nos termos do artigo 18.0 do regulanento do Arquivo Histórico Militar, que, pelo coronel
-de cavalaria João Rodrigues Ascensão, foi oferecido, com
destino ao mesmo Arquivo, o seguinte livro:
JJ[ono[lrafia militar sõbre cavalaria n_O 2 na Grande
Guerra (1914-1918). - Cor. cnv." J_ R. Ascensão.Põrto, 1928. -1 vol.
11. o-lIinislério

da Guerra -Rcparliçã. Gera)

Voncimento mensal que, em conformidade com a doutrina do artigo 27.0 do decreto n. o 4: 751), de 28 do Agosto
,de 1918, o DOS termos da lei D.O 1:668, de 9 do Setembro do 1924, compete à enfermeira. militar em seguida
mencionada, transferida para a situação de reforma pela
presente Ordem do Exército:
Enfermeira. militar Maria Augusta Fernandes,

50;$.
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Obi-tuário
Hl28
N ovemhro 13 -

Coronel na situa<;,'ío de reserva
de ~ou>;a (~ueiroz.

Arnaldo

Augusto

1929
1Iarço
»

"
»

"

Capitão, reformado, Pedro ::\Iartillho da Piedade Álvares.
20 - Capitão, miliciano, de infantaria, do quadro cspceial,
António José de Mesquita.
23 - Tenente de iufautarin i\J auucl Domingos Dias.
28 - Tenente
de infantaria,
separado do serviço, Raúl
Faria Vilaça.
30 - Coronel .le infantaria
Alfredo .lc Passos Ribeiro.

11-

Rec-tificações
N a Ordem do Exército n.s 4, 2.' sé rie, do corrente ano, p. 129,
1. 3, 011<]e se lê: «Dantas e Brito», (leve Ier-se : «Dautas de Brito»;
p. 146,1.15, onde se lê : "J auei ro», deve ler-se: «Fr-vereiro s ; p.148,
1. 22, onde se lê: «1026", deve ler-se: «1\J25".

Júlio Ernesto de Morais Sarmento.
Está conforme.

"

MINISTERIO DA GUERRA
l

27 DE ABRIL DE 1929

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se ao Exército o seguinte:
1. ° -

Decrelos

lIillislério da Guerra - Repartição Geral
Usando da faculdade que me confere o n. o 2.0 do artigo 2.0 do decreto n." 12:740, de 26 de 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 Ministro da Guerra: hei por bem decretar que, nos termos
do decreto n." 16:070, do 25 de Setembro do ano findo,
se pague o subsídio mensal de 6f1> a D. Augusta das
Dores Aragão e Costa Trigueiros, viúva do alferes, reformado, Atanásio Tolos Trigueiros, o ti. D. Maria da
Conceição de Carvalho Sardoeira Delgado o seu filho
menor Mário Avelino Sardoeira Delgado, viúva e órfão
do tenente do artilharia Mário Norberto Delgado.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Gpvêrno da República, 6 de Abril
de 1929. - ANTÓNIO OSCAR DE FRAGOSO CARMONAJúlio Ernesto de Morai« Sarmento.
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 1.0 do decreto
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n. ° 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem decretar que seja anulado
o decreto de 12 de Setembro de 1914 que concedeu o
subsidio mensal de 61$ a D. Maria de Oliveira Dias da
Rocha Guimarães e suas filhas, viúva e órfãs do tenente
do regimento do infantaria n. ° 8 Manuel Afonso da
Cunha Guimarães, por serem pensionistas de sangue.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 13 de Abril
de 1929. - ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSOCARMONAJúlio Ernesto-de Morais Sarmento.
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro do
1926, por força do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem decretar que, nos termos
do decreto D.O 16:070, de 25 de Setembro do ano findo,
se pague o subsídio mensal de 66 a Maria das Neves
Fernandes Duarte, menor representada por sua tutora
Leonor Rosa o órfã do alferes do infantaria Joaquim das
Neves.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Gçvêrno da República, 13 de Abril
de 1929.-ANTÓNIO
OSCAR DE Fu,\GO::lO CARUONAJúlio Ernesto de Morals Sarmento.

Miuistério da Guerra - RCllarlição Geral
U sande da faculdade que me confere o n. o 2.0 do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fórça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Mi·
nistro da Guerra: hei por bem decretar que, nos termos
do decreto n,o 16:070, do 25 do Setembro do ano findo,
se pague o subsidio mensal do 6,1 a D. Ernostina Adelaide Madureira Beça, divorciada, com diroito a alimentos, do major reformado Carlos Augusto Salgueiro.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido o faça
executar. Paços do Governo da República, om 20 de
Abril de 1929.- ANTÓNIO ÓSCAH,DE FRAGOSO CARMONA- Júlio Erneeio de Moral« Sarmemo,

11." Série
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2. 0_ Pur decretos de 6 do corrente mês:
linislério da Guerra - f. II Direcçãe Geral- ta Réparlição
Abatido ao efectivo do exército o tenente miliciano de
infantaria, do quadro especial, separado do serviço, Carlos Américo Garcês, por em 9 de Agosto do ano findo
ter completado o tempo de ausência ilegítima necessário
para constituir deserção.
Inspeoção superior da. administração

do exéroito

Adjunto, o tenente miliciano do serviço de administra<;11.0 militar, do quadro especial, adido, José Gonçalves
Palharos Júnior, que, de regresso do Ministério das Colónias, se apresentou em 30 do mês findo.
Adidos

Tenente-coronel de artilharia, no quadro da arma,
Fernão de Moura Coutinho Fernandes Tomás, capitão do
cavalaria, no quadro da arma, Luís António de Carvalho
Viegas e tenente miliciano de infantaria, do quadro especial, Manuel Augusto Martins, o primeiro por lhe ter
sido concedida licença ilimitada e os restantes por terem
sido requisitados para desempenharem comissões de serviço dependentes respectivamente do Ministério das Colónias, nos termos do § único do artigo 5.0 do decreto
n. o 13:309, de 23 de Março de 19:37, e do Ministério do
Interior, na guarda nacional republicana.
Disponibilida.de

Capitão do infantaria, adido, Luís Augusto Vieira
li'ernandes, que, de regresso do Ministério das Colónias,
se apresentou em 1 do corrente mês.
Reserva.

Coronel de infantaria, chefe do distrito de recrutaInonto e reserva n." 5, Jorge Pais de Oliveira Mamede,
nos termos do n.? 4.0 do artigo 2.° do decreto de 25 de
Ma~o de 1911.
Reforma.

Coronel, na situação de reserva, Eduardo Augusto do
Sousa Sarmento, por ter atingido o limite de idade, nos
termos do n. o 3.0 do § 2.0 do artigo 60. do decreto
n. o 1j:017, do 2 de Agosto do 1926.
Q

l!JO
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Por decretos de 13 do corrente mês:
lioislério da Guerra- Ln Direcção Gcral- 2.a Reparli~âo
Adidos

Capitães, daL. a inspecção de infantaria, António Duarte
Carrilho, do regimento de infantaria n.? 19, João de Almeida Serra, e miliciano, do quadro especial, do regimento de infantaria n." 17, Rogério Correia Ferreira, tenente farmacêutico, da Farmácia Central do Exército,
Alberto de Castro Pinto, e alferes, supranumerário, do
regimento de cavalaria n. o 7, Apio Folisberto Nunes de
Almeida, o primeiro e o último por terem sido requisitados para desempenharem comissões de serviço dependentes do Ministério do Interior, na guarda nacional ropublicana, o terceiro por lhe ter sido concedida licença
ilimitada, e os restantes por terem sido requisitados para
desempenharem comissões de serviço dependentes do
Ministério das Colónias, nos termos do artigo 2.0 do decreto n. o 13:309, de 28 de Março do 1927, sondo o quarto
considerado nesta situação desdo 4 do Outubro do ano
findo.
Disponibilidade

'I'onente de artilharia, adido, Armando Alberto na
Silva Pereira, que de regresso do Ministério das Colónias se apresentou em 8 do corrente mês.
Supranumerário

Tenente de cavalaria, adido, Américo Júlio da Silva
Roboredo Sampaio e Molo, que de regresso do Ministório das Colónias se apresentou em 12 do corrente mês.
Reserva

Coronel de infantaria, do distrito de recrutamento e
reserva n." 4, Álvaro Pais de Ataíde, por ter atingido o
limite de idade, nos tormos do n.? 2.° do § 2.° do artigo 60.° do decreto n." 12:017, de 2 de Agosto de 1926.
Reforma

Major na situação de reserva Francisco Amâncio de
Lima Corado, por ter atingido o limite de idade, nos
termos do n." 3.° do § 2.° do artigo 60.0 do decr to
n. o 12:017, de 2 de Agosto de 1926.

2.- Série
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Uinistério da Guerra - Rcparlitio Geral
Concedidas as vantagens de que trata o artigo 27. o do
decreto n." 4:756, de 28 de Agosto de 1918, a partir de
19 de Fevereiro do corrente ano, à enfermeira militar,
em serviço no batalhão de caçadores n.? 1, lledviges Clara
Gomez Belo, por ter completado em 18 do referido mês
dez anos de serviço efectivo como enfermeira militar.

4. o - Por docretos de 20 do emente mês:
Mioistério da Guerra - f. a Dire~ão Geral- 2.11 Repartição
Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo G.o do decreto n. o 5:570, de 10 do Maio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 do Agosto de 1920,
desde as datas quo lhes vão designadas, aos oficiais em
seguida mencionados:
Por terem completado o tempo da serviço efectivo como oficial necessário para o segundo aumento de 10 por cento
sôhre o sôldo :

Infantaria-major
Bernardo Tiago Delgado, no regimento de infantaria
n. o 17; capitão Bártolo Afonso Simões, na guarda nacional republicana. Cavalaria-major António Joaquim de Faria, no regimento de cavalaria
n. o 5, desde 1 de Novembro de 1928.
Por ter completado o tempo de serviço efectivo, desde a sua
promoção a tenente, necessário para o primeiro aumento de
tO por cento sôbre o sôldo :

Serviço de saúde militar - coronel módico José Maria
Alves Ferreira, inspector de saúde da V' região militar,
desdo 30 de Mar~o do corrente ano.
Por terem completado o tempo de serviço efectivo como oficial
necessário para o primeiro aumento de iO por cento sôbre
o sôldo:

.Infantariamajor Fernando Lapa de Oliveira Correia, na Carreira d 'firo Vorguoiro-Ducla Soares, dosdo
1 do Abril de 1028; capitão Joaquim da Costa Ferreira,
na Carreira de tiro do Leiria, desde 1 de • T ovembro de
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1928; tenentes: miliciano do quadro especial António
Bandeira. Peixoto, desde 15 de Dezembro de 1927; adido
ao quadro, José Carlos Arautos Lopes, no regimento de
infantaria n." 8, desde 25 de Janeiro do corrente ano.
Cavalaria-tenente
Ernesto Xavier de Serpa Nunes, no
regimento de cavalaria n." 4, desde 2 de Setembro de
1924. Quadro auxiliar dos serviços de artilharia• capitão Joaquim da Fonseca, no distrito do recrutamento e reserva n." 7, desde 1 do Novembro de 1928.
Chefes de música - capitão José Maria Cordeiro, no regimento de infantaria n." 21, como tenento, desde 30 de
Junho de 1923.
.
Por terem completado o tempo de serviço efectivo, desde a
sua promoção a tenente, necessário para o primeiro aumento
de iO por cento sõbre o sôldo :

Serviço de saúdo militar - tenente-coronel
médico
Manuel Rodrigues da Cruz, no regimento de infantaria
n.? 19, desde 1 de Dezembro de 1925; tenente médico
Augusto Carlos Mira da Silva, na 3. a Repartição da
3. a Direcção Geral do Ministério da Guerra, desde 24
de Fevereiro de 1928.
Separado do serviço do exército o tonente de artilharia. no quadro da arma, Gastão Lopes Jordão, nos termos do artigo 158.° do regulamento do disciplina militar.
Esoola Militar--Conselho

a.dministrativo

Tenente do serviço de administração militar, no quadro de comissões, da Manutenção Militar, João Teles
Meneses Cabral.
Adido

Tenonte do infantaria, no quadro da arma, Abel de
Sousa Moutinho, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério
das Colónias, nos termos do decreto n.? 11:'243, de 29
de Outubro de 1925.
Reserva

Tenentes-coronéis, supranumerário,
do regimento de
cavalaria n.? 3, João José do Avelal' Pinto Tavares, e
farmacêutico miliciano, José Maria Pereira Boto, por
torem atingido o limite do idade nos termos, respectivamente, do n." 2.° do § 2.0 do artigo 00.0 e § R.o do ar-

tigo 61,0 (lo decreto 11.° 1~:0l71do ~ (lo Agosto do 19~(),
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Portarias

Por portaria de 10 do corrente mês:
lIillistério da Guma - f.!" Direcção Geral- P Repartição
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, que o general, na situação de reserva,
Luis Augusto César de Oliveira, que por portaria de 18
de Dezembro de 1926 foi nomeado vogal da Comissão
'de História Militar. seja considerado como fazendo parte
da mesma comissão, que foi reorganizada por portaria
de 12 de J aneíro do corrente ano.

Por porlarla de 17 do corrente mês:
lIioistério da Guerra- Repartiçá. d. Gabinete
Teudo o major de infantaria Artur Leal Lobo da
Costa exercido o comando interino do batalhão do caçadores n. ° 5 e revelado nesse comando dotes de oficial
inteligente, prestimoso, disciplinador o disciplinado, bem
demonstrados em todo o tempo em que exerceu esta importanto comissão de serviço: manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar o
referido oficial pelo muito zêlo, competência, devotado
patriotismo e distintas qualidades militares que manifestou durante todo o período em que exerceu o comando
do batalhão de caçadores n.? 5, de que foi exonerado, a
seu pedido, em 6 do Março do 1928.

Por portaria de 20 do corrente mês:
lIinistério da Guerra - Repartição Geral
Admitido no Asilo do Inválidos Militares da Princesa
D. Maria Benedíta, por lho aproveitar a condição 5.11 do
artigo 4.° do regulamento do referido asilo, de 4 de Juneiro do 1919, o ogundo aargouto músico do 3. a classe'
Jacob da, f ilva, A,O 2i1213 d l 7,· companhia «o rrformn·

dos,
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6. o - Por determinação do Govêrno da República:
Jliuistério da Guerra- 2.& Direcçáo Geral- 3.& Bepartiçáo
Adjunto, o tenente miliciano do serviço de administração militar, do quadro especial, da extinta 5. a Repartição, António Manuel dos Santos Vila.
Delegação na 2.· Região militar

Adjunto, o capitão do serviço de administração militar, da extinta 2.& inspecção de administração militar,
Paulino Afonso Esteves.
lIinistério da Guerra - 3. a Direcção Geral- f.A Repartição
Adjunto, interino, o capitão do regimento de cavalaria
n. o 2 J osé António Morais.
Repartição de estatístioa e estado oivil
do Corpo Expedioionário Português

Capitão, miliciano, de artilharia, do quadro especial,
José Alfredo Paula, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Estado maior general

Ajudante de campo, do general Francisco das Chagas
Parreira, o capitão, miliciano, de artilharia, do quadro
especial, Augusto Barbosa Estácio, ficando exonerado
de igual cargo do administrador geral do exército,
Direcção

1.· RegUlo militar
do serviço de propriedade e obras militares

Capitão do regimento do telegraflstas
Monteiro, pelo pedir.

Aurélio do Rêgo

Quadro da arma de infantaria

Capitão do batalhão
Uorreía da Cruz.

de metralhadoras

I~egimento de infantaria

Major de infantaria, no quadro
gusto de Oliveira Franco.

n.? 2 António

n." IS

da arma, Luís Au-

Regimento de infantaria n,> 12

Tenentes de infantaria,
o quadro da arma, Carlos
Gomes dos Santos e Francisco da Costa Correia.

2.- Série
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Regimento de infantaria n.· 22

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Carlos de
Jesus Vilhena.
Batalhão de caçadores n.- t\

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Hermógenes Ovídio.
Alferes do batalhão de caçadores n. o 7 Aurélio Augusto da Silva Pereira.
Distrito de recrutamento e reserva n." 4

Chefe, interino} o tenente-coronel do regimento de infantaria n." 22 Antero Homem de Noronha.
Distrito de recrutamento e reserva n.· 5

Chefe, o coronel de infantaria, do distrito de recrutamento e reserva n." 11, Jerónimo Osório do Castro, sem
dispêndio para fi Fazenda Nacional.
Distrito de reorutamento e reserva n.· 8

Chefe, interino, o tenente-coronel, sub-chefe, Francisco
Feio do Vale.
Sub-chefe, o major do regimento de infantaria n,o 8
António Jos6 da Fontoura.
Distrito de reorutamento e reserva n.s 11

Chefe, interino. o tenente-coronel do infantaria no
quadro da arma Gregório Nunes Geraldes, sem dispêndio para a Fazenda Nacioual.
Quadro da arma de artilharia.

Major de artilharia, da 1.:1 Repartição da 2.:1 Dirocção Geral do Miuistério
da Guerra, Artur Gonçalves
Rocha.
Regimento de artilharia

ligeira n.· 3

Capitão médico, miliciano, do regimento de artilharia
ligeira n." 1 António Gonçalves, pelo pedir.
Regimento de artilharia

de costa n.· 1

Comandante, o coronel do artilharia, no quadro da
arma, Alberto César do Faria Graça, para os efeitos da
alínea e) do artigo 437.0 do decreto do 25 de Maio de
1911.
Regimento de artilharia. de oosta n.· 2

Tenente da bataria de artilharia de defesa móvel do
costa n.? 2 Jos6 Rebelo Cordeiro, sem dispêndio para a
1"azenda Nacion al.

ice
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pesada n,> 2

Capitão de artilharia, da 3. n Repartição da 1. a Direcção Geral do Ministério da Guerra, Alexandre Augusto de Faria o Sousa de Vasconcelos e Sá, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Grupo independente de artilharia

pesada n.· 3

Alferes do rogimento de artilharia ligeira n." 2 Manuol Coelho da Silva Ferreira, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Grupo do especialistas

Capitão do grupo independente
n. o 2 J oaq uim Estrêla 'I'erlaga.

de artilharia pesada

Regimento de cavalaria n.' 1

Capitão médico da Escola Prática de Engenharia,
de Deus Miranda, por motivo disciplinar.
Regimento

de cavalaria

João

n.· 2

Tenente de cavalaria, adido ao quadro, Luís Elias
Fontes Veiga, quo, de regresso do Ministério do Interior,
se apresentou em 8 do corronto mês, por ter sido dispensado do serviço da guarda nacional republicana.
Regimento de cavalaria n.· 3

Tenente do regimento de cavalaria n. o 2 Gustavo Manuel Cunha Castelo Branco.
Regimente de cavalaria n.O 6

Tenente, adido ao quadro, do regimonto de cavalaria
n. o 3 Manuel Guerreiro Mendinhos.
Ql1adrJ da arma de aeronáutica

Capitão do grupo independente de aviação de bombardeamento Manuel de Barros Amado da Cunha, por motivo disciplinar.
Grupo independente de aviação de bombardeamento

Sogundo comandante, o capitão da aeronáutica
mesmo grupo Ansolmo Matos Vilardebó.
Quadro dos ofici:l.isdo servíço

<10

de administração militar

Tenonto do mesmo serviço da delegação da 3. n Ropartieão da 2.a Direcção Gornl do Ministério eh Guerra
na ~." 1'(\g'iUomilitar Frutuoso V<,ig'1.da Silva Gomes.
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ORDEM DO EXÉRCITO

197

N.o 6

Qua.dro dos oâcí aia do secretariado

militar

Capitão do extinto arquivo da 2. a Direcção Geral
Mário Rodrigues de Oliveira.
Tenente do 2.0 tribunal militar territorial de Lisboa,
Cucufate Joaquim Tõrres.
Conselho Tutelar do Exército de Terra e Mar

Vogal da secção tutelar, o tenente-coronel de cavalaria
no quadro da arma Carlos Alberto da Guerra Quaresma.
Escola Militar

Comandante do corpo de alunos, o capitão de infantaria do mesmo corpo e destncamento Henrique de Jesus e Silva Escudeiro.
.
2.· tribunal militar territorial

de Lisboa

Secretário, o capitão do secretariado militar da 1.11 Repartiçl10 da 3.1\ Direcção Geral do Ministério da Guerra,
António Monteiro.
Depósito geral de material de aquartelamento

Tenente do secretariado militar da Direcção do serviço de saúde militar Alberto Alfredo Ferreira do Miranda.
Depósito geral de material

sanitário

e do hospitalização

Adjunto interino, o tenente médico, no quadro, Norberto Lima Coelho de Magalhães.
Ofieinas gerais de material de engenharia

Director, o tenente-coronel
de engenharia, na Inspecção das tropas de comunicação, João Tamagnini de
80usa Barbosa.
Juri para avaliar as provas do concurso
quadro permanente de oficiais médicos:

à

admissão ao

Presidente, tenente- coronel médico Manuel Rosado
Fernandes Gião.
Vogais: tementes-coronéis médicos António Mauricio
Sarmento de Macedo e Afonso Henriques Botelho de Sá
Teixeira; major médico Alfredo Guilherme de Vasconcelos Dias (I capitão módico Manuel Mariu dos Santos
Paiva.
Vogal supleuto, capitão módico José do Moura Neves.
•'ocrotário. tononto <lo ççl'otnria<lo n ilitar Jo '6 d08

Hri1! Pinto Norrll0irtl,
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Júri para avaliar as provas de aptidão para o pOsto de
major dos oapitães do serviço de admínístração militar:

Vogal suplente, o major de artilharia,
do estado maior, Vasco de Carvalho.

7.

o-

com o curso

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete

Tendo sido agraciados com as mercês da Sociedade
Portuguesa da Cruz Vermelha abaixo designadas os oficiais e prn.ça em seguida mencionados, é-lhos permitido
usar as respectivas insígnias:
Cruz Vel'''luelha de Mérito

Segundo sargento
Pinto da Silva.

do grupo de especialistas

Fausto

]Uedalba de louvor

Majores de infantaria Alexandre de Paiva Faria Leito
Brandão e Raúl Verdades do Oliveira Miranda.
Capitães do infantaria Horácio César Machado e .T osó
dos Santos.
'I'onento do infantaria Afonso Ferreirn Botelho.

8.

o ._

Millis!ério da Guerra - f.& Direcção Gcral- ta Reparlição

a) Para efeitos de averbamento so transcreve a parte
do decreto de 15 do corrente mês, da Presidõncia da
República, inserto no Diário do Gocêrno n. o 86, 2. a série, da mesma data:
Nos termos do artigo 44.0 do regulamento das ordens
portuguesas:
Grâ-cruz da Ordeul Militar

ue

Cristo

Júlio Ernesto do Morais Sarmento, Ministro da Guerra.
b) Tendo sido agraciado polo Governo Francês com
as insígnias de oficial da Legião do Honra O corouol de
infantaria, na situação de reserva, Eugénio Carlos Mardel
Ferreira, é-lhe permitido, em conformidade com as dis-
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c) Declara-se que por portaria do Ministério do Interior, de 27 de Novembro do ano findo, publicada no Diário do Oovêrno n.? 279, 2.& série, de 3 do Dezembro,
também do ,ano findo, foi louvado o tenente miliciano de
infantaria Alvaro Pereira de Almeida, porque, sendo vogal da comissão administrativa da Câmara Municipal de
Manteigas e administrador do mesmo concelho, procedeu
sempre com a maior competência e extrema lealdade no
exercício das suas funções, o quo por sua iniciativa foi
o referido concelho dotado com grandes melhoramentos,
tais como instalações eléctricas, abertura do uma nova
ostrndn municipal e a reparação o reconstrução das propriedades sinistradas pelos temporais ocorridos em Maio
do 1927, factos estes que o impuseram consideração geral.
à

fi) Declara-se que por portaria do Ministério do Interior, de 23 do Janeiro último, publicada no Diário do
Govêl'no n.? ~2, 2.n série, de 26 do reforido mês, foi louvado o tenente de artilharia João Lopes Romãozínho,
porque, sendo presidente da comissão administrativa. da
Câmara Municipal de Miranda do Corvo e administrador
do mesmo concelho, tomou a iniciativa e levou a efeito
adentro daquela circunscrição administrativa notáveis
rnelhora.mentos, entre os quais sobressai a construção da
estrada do lugar da Pereira à Senhora. da Piedade.
e) Declara-se que por portaria do Ministério da Marinha, de 27 do Fevereiro do corrente ano, publicada no
Diário do Govêmo n, o 52, 2. a série, do [) de Março último, foram condecorados pelo Instituto de Socorros a
~ áufragos, com a medalha de cobre do Filantropia o Oarldade, o capitão do serviço do administração militar
Francisco Hermenegildo Calado o os tenentes de infantaria João Lopes da. ilva Figueiredo o António Maria
Cartaxo Júnior e do serviço de administração militar
José António da Costa.
',1') Declaru-ao que a medalha do Filantropia o Curíd~de concedida ao capitão do q uadro auxiliar dos serVlÇOSde engenharia António do Rosário Santos Gonçalves, publicada na Ordem
Exército n. o ô, 2.11 sério,
de 6 do corronto, é do cobre, e não de prata.

ao
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g) 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
Direcção do serviço de saúde militar

Coronel médico Francisco Dinis dE\Carvalho.
1." região militar - Quartel general

Coronel do quadro do reserva Anselmo Augusto Coolho de Carvalho.
4." inspecção de infantaria

Major Boaventura

da Encarnação

Aguiar.

Batalhão de caçadores n.· 3

'I'enento António Rodrigues.
Regimento de cavalaria

D.· 9

Capitão Aníbal de Jesus Morais.
Guarda naoional republioana

Batalhão n. o 3 - Capitão de infantaria José Pedro do
Matos.
'Batalhão n. o 4 - Capitães de infantaria : Joaquim da
Silva e Alfredo Eduardo Pinto, e capitão picador Chinco
Rodolfo Nunes Martins Costa.
Medalha ,de pra 'to,
DirecQâo da arma de engenharia

Capitão de' engenharia António Nunes Freire.
1.' Direoção Geral-2.·

Alferes do secretariado

Repartição

militar João Baptista Pires.

Regimento de infantaria

n.o 4

Tenentes: Henrique Read Frazão, Francisco Mota
Carreiro da Oümara, Octávio Baptista da Silva Lemos,
Manuel Francisco de Melo o José Tavares Neto Vaz do
Rêgo.
Batalhão de caçadores n.· 4

Tenente José António Guerreiro Rabeca Júnior
feres José Gonçalves.
"

e al-
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de defesa móvel de oosta n." 2

Oapitão Manuel Costa.
Regimento de cavalaría n.· 9

'I'ononto Luís Frederico do Azevedo e Melo.
Grupo d~ aviação de iaforma.ção n.s 1

'I'euentes de aeronáutica: Fernando Carvalho Tártaro
e Manuel Moreira Cardoso.
Distrito

de reorutamento

e reserva n.s 4 I

'l'enente Carlos Barreiro Pais do Ataíde.
Esoola. Militar

Capitão de artilharia Domingos Gentil Soares Branco
o tenentes: de infantaria
Uni Pereira da Cunha.

Manuel Dias e de artilharia

ES8ola.C~ntral de Sargentos

Tenente do infantaria Manuel Machado.
Farmácia Central do Exército

Capitão farmacêutico
Silva.

Eugénio Sobreiro Figueiredo e

Guarda naoional republioana.

Batalhão n." 4 -- Oapitão de infantaria Lucínio Gonçalves Presa e tenente de infantaria Armando Jorge do
Oliveira Saraiva.
9. o -Ministério

da Guerra- f.& Direcção Geral- 2. a Repartiçle

a) Declara-Mo quo está publicada a Lista geral de antiguidades dos oficiais do exército metropolttano e e1l1pre~
gados civis, referida aos anos de 1926, 19:?7 e 1928.
b) Declara-se que deixou de exercer as funções de
ajudante de campo do ajudante general, cm 25 de Abril
de 1928, o capitão de infantaria José de Melo Poncos
~e Oarvalho, passando desde a mesma data a exercer
ldênticas funções do general, na situação do reserva,
António Teixeira de Aguiar.
c) Declara-se que fica sem efeito a colocação no batalhão de caçadores n. o 5 do tenente do regimento do infantaria n. o 17 Manuel Ferreira Camões, inserto. na Ordem do E:x:ército n,o 5, 2. a série, do corrente ano.

)
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d) Declara-se que fica sem efeito a colocação no regimento de infantaria n. o 17 do tenonte do quadro da
arma Carlos de Jesus Vilhena, insorta na Ordem do
Exército n.? 5, 2.11 série, do corrente ano.

e) Declara-se que os capitães de infantaria Vorgílío
da Silva Calisto e Luís Augusto Vieira Fernandes e de
cavalaria José de Sá Pais do Amaral, todos em disponibilidade, chegaram à sua altura para entrar nos respectivos quadros .

.f) Declara-se que o capitão de cavalaria, com o curso
do estado maior, José de Sá Nogueira ó nomeado para
freqüentar o curso de comandante de grupo, que deve
ter inicio na Escola Prática do Cavalaria em 12 de Maio
próximo, em substituíção do capitão da mesma arma
José de Melo Pinto Gusmão Calheiros.
.).

g) Publica-se a relação dos capitães e tenentes de cavalaria que foram nomeados para freqüentar os cursos
de comandantes de grupo e esquadrão que têm lugar na
Escola Prática de Cavalaria no corrente ano:
Ourso de comandantes

'"j

de grupo

.' Cápitães: Iligino Sanches Ferreira Barata, José de Sá
J"Paisido Amaral, José Francisco Lopes, Vito r Gama de
Oliveira Barata, Silvestre 'I'eixcira, José de Mele Pinto
de Gusmão Calheiros, Vital dos Reis Silva Barbosa,
Júlio Baptista Gonçalves Macieira.
Ourso de comandantes de esquadrão

Tenentes: Mário Guimarães Pala, J orgo de Faria Machado Vieira Sampaio, João Baptista Lopes, Alfredo de
Castro Antas, Alberto Fernandes Nogueira, Artur Au- gusto Mascarenhas da Piedade, Francisco António.
O curso de tenentes teve inicio no dia 7 do corrente
mês.
O curso de capitães terá inicio em 12 de Muio próximo.
A apresentação dos oficiais nomeados na respectiva
Escola Prática deve ter lugar na manhã do dia do início
dos referidos cursos.
h) Declara-se que fica sem efeito a nomeação dos capitães veterinários Fernando Augusto Palhoto, da 1.11 Repartição da 2. Direcção Geral do Ministórío da Guerra,
11
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e José Cândido Coelho, do regimento de cavalaria n." 3,
para freqüentarom
o curso do informação do respectivo
grau na Escola Central de Oficiais, sondo nomeados em
sua substituição os capitães veterinários milicianos, do
quadro especial, Alfredo de Almeida Ferreira e Sousa,
do regimento de artilharia ligeira n, o 2, o Francisco
Avelino de Sousa Amado, do regimento do cavalaria
n.? 2, os quais devem ser mandados apresentar na referida Escola no dia 9 de Junho do corrente ano, pelas
doze horas.
i) Declara-se que deve ser considerada nula e de nenhum efeito a declaração constante da alínea o) da Ordem do Exército n." 4, 2.11 série, de 16 de Março último, em virtude do a portaria de 19 do Agosto de 1925,
que concedeu ao tenente do regimento de cavalaria n. ° 5
D. Domingos António de Sousa Coutinho o título de
Marquês do Funchal, ter sido anulada por portaria de
15 do Setembro do mesmo ano, inserta no Diário do
Govêrno n. ° 220, 2. série, de 18 do referido mês.
11

j) Declara-se que o primeiro dia de provas do campeonato do cavalo de guerra é em 20 de Junho.
k) Declara-so, para os efeitos da determinação 6.11 da
Ordem do Exército n.? 2, 1.11 série, de 1924, que os capitães da aeronáutica Alfredo Delesques dos Santos Sintra, Francisco Higíno Craveiro Lopes e António Rodrigues Alvos, e de artilharia. com o curso do estado maior,
Alvaro Lourenço Pereira, Jacinto José do Nascimento
Moura, Bernardo Gabriel Cardoso Júnior, Óscar Neto
Freitas, António Ornel as e Vasconcelos, Carlos Luís
Pereira de Almeida o José Carvalho Espírito Santo
furam aprovados nas provas especiais de aptidão os dois
primeiros para major do cavalaria cm 28 de Fevereiro
do corrente ano e os restantes para major de artilharia
respectivamente os quarto, quinto, sexto c sétimo em 14
do corrente e os terceiro, oitavo, nono e décimo em 18
também do corrente.
l) Declara-se que o capitão médico miliciano do quadro especial Dagoberto Augusto Guedes, adido, com liconça ilimitada, deixa de estar nesta situação, contiunnudo porém adido, mas em serviço no Ministério dos
Npgócios Estrangeiros, desde 2 do corrente mês.
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1n) Declara-se que deixa de estar suspenso das funções
de serviço o tenente do serviço de administração militar,
adido ao quadro, António Cesário.
n) Declara-se que o capitão Mário Rodrigues de Oliveira, que na presente Ordem do Exército é colocado no
quadro dos oficiais do secretariado militar, se acha prestando serviço no Arquivo Gera1 por ter sido encarregado
de organizar a 2.a secção do referido Arquivo.

o) Declara-se que, por decreto do Ministério da Instrução Pública de 6 do corrente mês, inserto no Diário
do Govêrno n,° 95, 2. a série, de 25 do mesmo mês, foi
nomeado professor catedrático da Faculdade de Sciências
da Universidade de Lisboa o coronel de artilharia Alfredo Augusto de Oliveira Machado e Oosta que por decreto do .Ministério do Oomércio o Comunicações de 18
de Março último, inserto no Diário do Govêrno n." 67,
2. a série, de 22 do mesmo mês, havia sido nomeado colaborador dos serviços geológicos.
10. ° ·-li.istério

da Guerra- 2.& Dirceçl. Geral- 3.& Repartição

a) Declara-se que, conforme preceitua o artigo 30.°
do decreto n." 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foi
considerada hábil D. Maria José da Costa Pinto para
receber, ao abrigo do artigo 1.0 do roforido decreto, os
vencimentos de seu marido, o segundo sargonto músico
de 3. li classe n. ~ 39jg da companhia do dopósito do regimento de infantaria n." 4, Artur Francisco Fiuo Pinto,
internado na Casa de Saúdo de S. Miguel, em Ponta Delgada.
'
b) Vencimentos que, nos termos da lei n.? 1:668, de 9
de Setembro de 1924, competem aos oficiais em seguida
mencionados, transferidos para a situação de reserva:
Pela Ordem do Exército n. o 5, 2. a sério, do corrente ano:
Major médico miliciano José Casimiro Carteado Mena,
pensão de reserva, 150,$.
Pela presente Ordem do Eixérdto :
Coronel ele infantaria Jorge Pais de Oliveira Mamede,
522654, sendo: pensão de resorva, 326670; 0,14 por
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cento, 21fS67; lei n." 888, 34tS83 e lei n.? 1:332, 139~34;
do vencimento total, 46a44 silo pelo Ministério das Finanças, 34;$83 pelo Ministério das Colónias, sendo Moçambique a última província onde serviu. Tem dois aumentos de 10 por cento sõbre o sõldo.
Coronel de infantaria Álvaro Pais de Ataíde, 493857,
sendo pensão de reserva, 326870; 0,14 por cento, 2;$35;
lei n.? 888, 32890; lei n." 1:332, 131662. Tem dois aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo.

11.° - linistério da Guerra-

3,&

DirecçãGGeral- La Repartição

a) Em aditamento à determinação 13.a da Ordem do
Eeército n.? 1, 2.a série, do corrente ano, declara-se
que deve também ser considerado de licença especial
para estudos, a fim de freqüentar a Escola Superior Colonial, o capitão miliciano do quadro especial do serviço
de administração militar do regimento de artilharia ligeira n." 2 Júlio Ribeiro da Costa.

b) Declara-se,

nos termos- do artigo 18.0 do regulamento do Arquivo Histórico Militar, que pelo tenente-coronel de artilharia Abel Joaquim 'I'ravassos Valdês
foram oferecidos, com destino à colecção iconográfica
do mesmo arquivo, diversos retratos de oficiais do nosso
exército.

c) Declara-se, nos termos do § 2.° do artigo 3.° do
regulamento da biblioteca do exército, que pelas estações
e oficial abaixo mencionados foram oferecidos com destino àquela biblioteca os livros que a seguir se indicam:
Instituto

Geográfico e Cadastral:

Folha n.O 29b (Sagres), da carta de Portugal na escala 1/50.000.-1 ex.
Comissariado Geral à Exposição Portuguesa
em Sevilha:
Os Lusíadas.-J.
M. Rodrigues.-Lisboa,
1929.Lopúsc.

Entre-Douro

e Minho. - C. Monteiro. - Lisboa,

1929.-1 opúsc.
Lisboa.-Matos Sequeira.-"Lisboa, 1929.-1 opúsc.
Gadol.-J. P. Paula Nogueira.-Lisboa,
1929.-
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Açores e Madeira.- A. Ferreira de Scrpa.-- LisbO/1, 1929.--1 opúsc.
O Arquivo Nacional da Tõrre do Tombo, - A.
Baião.- Lisboa, 1929.-1 opúsc.
Comando de engenharia:
A Tôrre de Belém:-Lisboa,
1928.-1 opúsc.
Tenente de infantaria do quadro especial, António Dias:
Hora lusa.-A.
Dias.- Gouveia,1929.-1 opúsc'

12.o--lIinislério

da Guerra - Repartição Geral

Declara-se que é chefe interino do arquivo geral do
Ministério da Guerra, e não arquivista geral, o cargo
para que foi nomeado o capitão do secretariado militar
Manuel Grilo da Cruz Andrade, pela Ordem do Exército
n,o 5, 2. n série, do corrente ano.

13.0

-

Ministério da ~uerra- Conselho de Recursos
Éditos de trinta. dias

Pelo Conselho de Recursos correm éditos de trinta
dias, a contar da data da presente Ordem, citando os
oficiais e aspirantes a oficial abaixo designados para, na
qualidade de recorridos que são, apresentarem, querendo,
contestação no processo que no mesmo pende e em que
Artur Martins, aspirante a oficial do secretariado militar,
recorre do lugar que ocupa na lista de antiguidade dos
aspirantes a oficial do secretariado militar, publicada na
Ordem do Exército n." 3, 2.& série, do corrente ano.
Recorridos: .
Aspirantes a oficial: Manuel Baptista de Sousa, Adriano
Pinto, José Coelho de Moura, José de Sousa Ribeiro,
José Pires, Artur Manuel da Cruz, António Saro Negrito, Francisco Xavier da Conceição Duarte, António
Alberto Leopoldo, Luís Chasqueira, João Fernandes
Pires Moreira, Domingos dos Santos Massano Corado e
Aníbal Sales.
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Tenentes: António José Pereira Pinto de Macedo, António Joaquim Cândido Ferreira e Luís de Lima Castela.
Aspirantes a oficial: Aníbal Rafael da Silva, Henrique Augusto Tomé e Remérito Paulo Trias.

Obituário
1927
Dezembro 29 - Tenente médico miliciano João Evangelista Quintão Meireles.
1928
9 - Capitão médico miliciano José Augusto Viana de
Julho
Lemos Peixoto.
1929
Fevereiro 28 - General, reformado, Eugénio Cândido Xavier.
Março 27 - Coronel, reformado, Guilherme Augusto Lôbo de
Avila.
30 - Tenente-coronel, reformado, António Augusto de
Sousa Machado.
Abri I
2 - Coronel, na situação de reserva, João Maria Claudi no de Sousa.
2 - Major, reformado, Cândido de Campos Penedo.
•
3 - Tene~te-coronel, reformado, Carlos Alberto Garcia
Moreira da Silva.
"
7 - Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia Anselmo da Mota Lõbo.
8-Major,
reformado, José Joaquim Fernandes.
17 - Tenente, reformado, António Augusto Rodrigues
de Carvalho.
18 - Capitão de infantaria Jaime Ribeiro.
I)

I)

Bectific8Qã.o
Na Ordem do Exército n.s 5, 2.' série, p. 176,1. 32, onde se lê:
"Raposeíra», deve ler-se: «Raposeiro».

Júlio Ernesto de Morai. Sarmento.
EstA conforme.

o Ajudante Genenl,

10 DA GUERRA
18 DE MAIO DE 1929

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se

1.o -

ao Exército

o seguinte:

Por decretos de 27 do mês findo:
lIinistérie da Guerra - Repartiçãe d. Gabinete

Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 14 de
Julho de 1927, inserta na Ordem do Exército n." 10,
2.& série, que separou do serviço do exército, nos termos do artigo 4.0 do decreto n. o 13~137, de [) de B'evereiro do mesmo ano, o major de infantaria Luis Gonzaga Oardoso de Meneses Pinheiro.
Cond€'corado com a medalha de prata da classe de
bons serviços, por se achar nas condições da alínea a)
~()§ 2.0 do artigo 8.°, com referência à alínea (I) do artIgo 9.° do regulamento para a concessão da medalha
militar de 28 de Setembro de 1917, o major de infantaria Artur Leal Lôbo da Costa.

linistério da Guerra- V' hirecçáo Geral- 2. a Repartição

Nf>~ado provimento ao recurso n.? 1:937, interposto
perante o Oonselho de Recursos polo capitão, na situação de resorvn, Rui Osório de Rebelo Cardoso dn Fon~oca e Castro de Valdoleiros, por não ter fundamento
~egal.
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Adido
Tenente
do regim(lnto de infantaria n.? 18 Mário Eugénio de Ahneidu Valente, por ter sido requisitado
para
desemppubar
uma comissão do serviço dependente
doMinistério das Colónias, nos termos lo artigo 2.° do decreto n." 13:309, de 23 de Março de 19:!7_
Disponibilidade
Capitães
Miguel Maria Pupo Correia fl_b.ntónio José
hre.ira
Saldnnha e tenente Eduardo
da Cunha Carmona
e Silva ... todos do infantaria.
adidos. quo, do rf'grl'sso,
oprimeiro
do Ministério do Interior.
por ter sido dispensado do serviço da guardo. nacional republicana,
o os
restantes do Ministério
das Colónias, se apresentaram
respectivaml"ute
em 10, 24 e 20 do corrente mês.
Inaotividade
'I'onentes, de infantaria,
adido ao quadro, Pompeu da
Costa, e miliciano do serviço do administração
militar, do
quadro espC'cial, Alvaro
Trocolo,
ambos do regimento
de infantaria n," 1 por lhes t-rem sido impostas respectivamente as penas de seis e ciuco meses daquela situação.
Reserva
Capitão do regimento
de infantaria n. o 4 António de
Sousn Resend-e,
por ter sido julgudo incapaz do serviço activo pela junta hospitalar
de inspecção.
Reforma
Capitão
voterinário,
na situação de reserva,
Mári
Gomes Saraiva,
por ter sitio julgado incapaz de todo o
srviço pela junta hospitalar de inspecção. e alferes do
serviço
do adminiatraeão
militar,
supranumerário,
Alberto Pedro Mendes dos Santos
Fonseca,
nos termos.
do artigo 157.° do regulamento
de disciplina militar.

~. o _

Por decretos de ~ do córrente mês:
linislério da Guerra - f.& Direcção Geral- %.3 Bcparliçio

Separado
do serviço do exército o major de infantaria, em inactividade,
Aurélio de Azevedo Cruz, nos termos do artigo 158.° do regulamento
de disciplina mi-

litar.

2.· Série
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Rpjeitado O recurso n,o 1:946, interposto perante o
Cohselho de Recursos pelo teuonta de cavalaria Carlos
.Horácio da Silva Pico, por ser manifestamente ilegal o
não ter. sido interposto em tempo.
Negado provimento ao recurso n.? 1:947, interposto
perante o Couselho de Recursos pelo aspirante a oficial
de infantaria Alberto Tomás de Faria, por não ter fundamento legal e não ter sido interposto em tempo.
Grupo de defesa submarina de costa

. Capitão miliciano do serviço de administração militar,
do quadro especial, no quadro do comissões da Escola
Militar, Artur Alves Caetano.
Adidos

Coronel de engeuharia, no quadro da arma, Artur
Rocha Schiappa Monteiro de Carvalho, e tenentes, do
regimento de iufantarla n." 4. José Tavares Neto Vaz do
Rêgo, do serviço de administra~ão militar, da Manutenção Militar, Fernando Raposo de Oliveira, e miliciano,
do quadro especial, do regimento de artilharia ligeira
n." 4 Carlos Olavo Correia de Azevedo Júnior, os três
primeiros por terem sido requisitados para desempenharem comissões de serviço dependentes, o primeiro e o
terceiro do Ministério das Colónias, nos termos, respectivaments, do decreto n." 13:309. de 23 de Março de 1927,
e do artigo 31.° do mesmo decreto, o segundo do Mi.
nistério das Finanças, na guarda fiscal, e o último por
lhe ter sido concedida licença ilimitada.
Dieponlbilldad.

Capitão do serviço de administração militar Carlos
Luis Gonçalves Csuelhas fi tenente do secretariado mi.
litar Boaventura ViE'ira da Silva, adidos, que, de regresso
do Ministério das Colónias, se apresentaram em 1 do corrente mês.
InactiTidade

Tenentes, do cavalaria, adido ao quadro, Raúl Baptista
Lúcio da Silva, e miliciano do sE'rviço de admiaistração
militar, do quadro especial, do batalhão de metralhado~as n.? 1 Henrique Carlos de Moura, por lhes ter sido
lmpo8ta a pena, respectivamente, de dois e cinco meses
daquela situação.

".-
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~e8erva

Tenente do batalhão de metralhadoras n.? 2 Domingos Ferreira Mendes, por ter sido julgado incapaz do
serviço activo pela junta hospitalar de inspecção.

3.° - Por decretos de ii do corrente mês:
linistério da Guerra- t,a Dirução Geral- P Repartição
Concedidas as vantagens de que, trata o § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 de Muio de 1919,
modificado pela lei n." 1:039, do 28 de Agosto do 1920,
desde as datas quo lhes vão designadas, nos oficiais em
seguida mencionados:
Por ter completado cinco anos de serviço como general:

General Alfredo Ernesto de Sá Cardoso, desde 29 do
~larço do corrente ano.
Por terem completado o tempo de serviço efectivo, como oficial, necessário para o segundo aumento de to por cento
sóbre o soldo:

, Infuntai ..ia - Capitães: José do Castro Branco Ribeiro
'I'õrros, no quadro da arma, desde 1 de Novembro de
1927, Amândio Machado, no 1.° tribunal militar territorial do Lisboa, Manuel Afonso de Campos, no Arquivo
Histórico Militar, desde 1 de Novembro de 1928.
Por ter completado o tempo de serviço efectivo, desde a
sua promoçao a tenente, necessário para o segundo aumento
de iO por cento sôbre o sól~O:

Serviço de saúde militar -Tenente-coronel
médico
Manuel Rosado Fernandes Gião, na Escola Militar, desde
28 de Jaueiro de 1928.
Por terem completado o tempo de serviço efectivo, como oficial, necessario para o prímeiro aumento de tO por cento
sôbre o sôído :
,

I

. InfnntariaCapitão António Guerreiro, no quadro da
arma, desde 1 de Novembro de 19~7, tenente Álvaro
Martins de Campos, no fpgimento, de infantaria D.O 8,
desde 1 de Novembro de 1928.

2." Série
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Cavalaria-Tenente
Raúl do Nascimento dos Santos
Reis, nb regimento de cavalaria n. o 3, desdeL de Novembro de 1928.
Quadro auxiliar dos serviços de artilharia-Tenente
Augusto Rodrigues de Sousa, no depósito geral de material de guerra, desde 1 de Novembro de 1928.
.Por terem completado o tempo de serviço efectivo, desde a
sua promoção a tenente, necessário para o primeiro aumento
de iO por cento sôbre o sôldo:

Engenharia-Capitão
Álvaro Eugénio Neves da Fontoura, no quadro da arma, desde 1 do Dezembro de 1927,
ficando nula e de nenhum efeito a parte do decreto de
16 de Fevereiro último que lhe concedeu as mesmas
vantagens.
Serviço de saúde militar-Uajor
médico António AugU8tO da Veiga e Sousa, no Instituto Profissional dos
Pupilos do Exército, desde 1 de Dezembro de 1928, capitão médico miliciano do quadro especial Vasco Sanches, no regimento de artilharia ligeira 'O. o 3, desde 24
de Setembro de 1927.
Batalhão de caçadores n ....

Tenente chefe de música, o alferes chefe de música
José Luciano da Graça, contando a antiguidade desde
25 do mês findo.
Regimento de oavalaria

%l••

-

2

Alferes picador, o aspirante a oficial picador Augusto
Serras Pereira.
,
Adidos

.Capitão miliciano de pioneiros, do quadro especial, da
D1re(·ção do serviço de propriedades e obras militares
da 2.& região militar, Carlos Ferreira Sampaio, e tenente
doGrupo independente de artilharia de montanha n.? 15
L
uís Magalhães Mendonça Pimentel, por lhes ter sido
concedida licença ilimitada.
Disponibilidade

, Capitão de infantaria, adido, Alberto Tavares de Magalhães, que, de regresso do Ministério da8 Colónias, se
:lpresentou em 2 do corrente mês, e tenente do serviço
administra~l1o militar, no quadro de comissões, da
anuten~ão Militar, José Filipe Taborda Morais.

M

~
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Reserva

Major do batalhão de caçadores n.? 9 Zeferino de Azevedo de Araújo Campos, por ter atingido o limito de
idade, nos termos do n. o 2.0 do § 2.0 do artigo 60.0 do
decreto n. o 12:017, de 2 de Agosto de 1926.
Reforma.

Ooronel Guilherme Oarlos Oom e major António Gomes Pinto Sarmento Osório, ambos na situação do reserva, e tenente de infantaria, adido ao quadro, António
Dinis de Aiala, os dois primeiros por terem atingido o
limite de idade, nos termos do n.? 3.0 do § 2.0 do artigo 60.0 do decreto n." 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.

linistérie da Guerra - Repartição Geral
Rejeitado o recurso n.? 1:945, interposto perante o
Consolho de Recursos pelo capitão miliciano de cavalaria, pilôto aviador, Frederico da Fonseca Rosado e Almeida Pinheiro. por não competir ao mesmo Oonselho
conhecer da matéria recorrida.
Reforma

•

Enfermeira militar Silvina Teixeira de SOURA, nos
termos do artigo 25.0 do decreto n." 4:756, de 2~ de
Agosto de 1918, por ter sido julgada incapaz de todo o
serviço pela Junta hospitalar de inspecção.
'

4.0_ r,rtariu
Por portaria dI' 23 do mês findo:
lioistério da Guem - Repartição do Gabinete
Tendo o Olub Sports da Madeira levado a efeito no
dia 11 de Novembro
ano findo uma festa comemorando o aniversário do armistício da Grande Guerra,
cujo produto líquido, na importância de 4.8818JO, destinou aos soldados mutilados portugueses, e tendo o

ao

~.' Súrie
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rnrsmo Club, já por mais de uma vez, promovido festas
·destn natureza,
o que revela da parto dos seus directores uma nítida compreensão
dos seus deveres cívicos:
manda o Govêrno da Rapúhlica Portuguesa,
pejo Ministro da Guerra, louvar a Direcção dessa benemérita
colectividade pelo gesto patriótico e altruísta que mais uma
vez praticou, contribuindo
dessa maneira para melhorar
a situação daqueles
q ue p-Ia Pátria se sacrificaram
e
dando um alto exemplo de civismo quo bem merece êste
,público testemunho
do louvor.

Por portaria de 2' do môs findo:
linislério da GtlCrrl- Z. a Direcção Geral- t.a Reparlitão
Manda o Govõrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra. que o general administrador
geral do
-exército A rtur I vens Ferraz outorgue, como represoutanto do mesmo Govêrno,
no contrato com La Socióté
Manufacturicre
d'Armes
& CycJes de Saiut-Etienne,
Loiro, em França,
para o fornecíraento
do 500 bicicletas marca «Svelte» e acessórloa para o exército porta.gués.

Por portaria de 27 do mês findo:
lIinistério da Guerra - Repartição Geral
Abatido
ao corpo de inválidos do Asllo de Inválidos
Militares da Princesa D. Maria Benedita o major, reformado, Custódro António da Silva.

Por portarIa de 6 do corrente mês:
linistério da Guerra- Repartição do Gabinete
:endo o capitão do regimento de infantaria n. o 4, RodrIgo Alvnres
Pereira,
no intuito de contribuir para o
estndo do brilhante
passado histórico de Portugal,
exe-
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cutado um trabalho em relêvo do reconstiturção histórica
do antigo castelo de S. Brás, da cidade de Ponta Delgada, trabalho que o mesmo oficial ofereceu ao Museu
Militar, prontificando-se a entregá-lo no referido Museu
sem dispêndio algum para a Fazenda Nacional : ma Ida
o Governo da República Portuguesa, pelo Minis ro da
Guerra, louvar o referido oficial pela sua ínteressaute r:
patriótica oferta.
.

Por portarIa de 7 do corrente mês: liDistério da Guerra- f.& Direcç.ão Geral- 2.- Reparlição
Tendo sido exonerado, a sou pedido, de comandanteinterino da 2.- região militar O coronel de artilharia Jacinto dos Reis Fischer: manda o Govêrno da República
Portuguesa, pelo Ministro ela Guerra, louvar o referido
oficial pelo zêlo, inteligência e competência de que deu
provas no desempenho das suas funções.

5.

(I -

Por determinação do Govêrno da República:
lliuistério da Guerra - P Direcção Geral

Exonerado de sub-director, desde 19 do Janeiro. do
corrente ano, o coronel do artilharia Adriano da Costa
Macedo.
3.' Repartição

Adjunto, o capitão do artilharia,
Filipe Pereira Marcelv.

da Direcção da arma,

Ministério da Guerra - 2." Direcção Geral
Exonerado de sub-director, desde 19 de Jnneiro do
corrente ano, o coronol de artilharia, tirocinado, João
Luís Carrilho.
L" RepartiQão

Chefe da 4.n secção, o capitão do servico do administração militar, da 3.1\ RepartiçãO, Edmundo Augusto
T{\rl'es Baptista.

2.' Série
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Direcção Geral

Tenente de artilharia Sidónio Bessa Pais, ticando exonerado de ajudante de campo do quartel-mestre general.
Estado maior general

Ajudante de campo do general Tomás de Sousa Rosa,
o tenente de cavalaria Ricardo José Alves Põrto, ficando
exonerado de igual cargo do inspector superior da administração do exército.
Ajudante do campo do general, na situação de reserva, '
José Pedro de ,Lemos, o capitão de engenharia, no quadro da arma, Alvaro Eugénio Nunes da Fontoura.
1.' Região militar - Quartel g"neral

Adjunto da 2.& Repartição, o tenente, adido ao quadro. do regimento de infantaria D.O 8, Carlos Alberto
Rodrigues do Andrade, sem dispêndio pam a Fazenda
Nacional.
Depósito territorial

de material de aquartelamento

Capi 11.0 do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
do regirnento de ar-tilharia ligeira n." 5 José Luís dos
Santos, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
2.' Região militar

Exonerado de comandante interino, pelo pedir, o coronel de artilharia, no quadro da arma, Jacinto dos Reis
, F'is("her.
'
Comandante interino, o coronel de infantaria António
Gomes de Sousa Júnior.
Govérno Militar de Lisboa:-Oomando de engeuharia

Capitão do regimento de telegrafistas
Preto Chagas.

Joaquim Mateus

Govêrno Militar dos AçO;res

Coronel do artilharia José Pedro Soares, para os efeitos do § 2.° do artigo 18.° do decreto n.? 16:718.
Direoção da arma de infantaria

Adjunto da Direcção. o tenente-coronel do infantaria,
co~ a patente de coronel, com o curso do estado maior,
adido ao quadro, João Diogo Guerreiro Tolo .
. Chefe da 1. Repa.rtição, o coronol do regimento de
lQfantaria n. o 1 Francisco Bernardo do Canto.
11
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Ohefe da 2.a Repartição, Q coronel de infantaria, no
quadro da arma, António Augusto Dias Antunes.
Ohefe da 3.a Ropartição,
o tenente-coronel de infantaria Gtlraldes do Figueiredo Abreu e Castro.
Adjuntos: majores de infantaria Raúl Verdades de
Oliveira Miranda, José Eduardo Moreira Sales, Círlaco
José da Üunha .lúnior, José Tristão de Bettencourt, Aníbal do Rêgo Quiutanílbu e Alberto J os6 Caetano Nunes
Freire Quaresma, e capitães da. mesma arma Liberato
Eugénio de Si Viana Brandão, Alfredo Fernandes de
Oliveira, Guilherme Carlos Oom e Vergílio da Si!va
Calixto,
Adjuntos intorinos, os majores de infantaria Miguel
Francisco da Conceição Santos o Pedro de Andrade Pissarra e Gouveia.
Secretário-tesoureiro
interino do conselho administrativo, o tenente de infantaria, adido ao quadro, Pedro
Maria dos Santos Caio.
1.' inspecção de infantaria

Inspector, o coronel do infantaria, tirocinado, da extinta La inspecção do infantaria, Alexandre José MaIheiro,
2.· inspecção de infantaria.

Inspector, o coronel de infantaria, tirocinado, da extinta 3. a inspecção de infantaria, Francisco Soares de
Lacerda Machado.
3.· inspecção de infantaria.

Inspector, o coronel de infantaria, tirocinado, da extinta 5. a inspecção de infantaria, Raúl Olímpio Boaventura Ferraz.
Adjunto, o capitão de infantaria, da extinta 5.11 inspecção de infantaria, Eduardo Eugénio Gomes Vieira.
Comissão técnica de infantaria

Vogais: major do batalhão de caçadores n. o 5 João
Augusto de Fontes Pereira de Melo, capitão do batalhão
de caçadores n.? 7 Jos6 Maria Nepomuceno Mimoso c
tenente de infantaria, da Escola Militar, Rodrigo Brandão Guedes Pinto.
Escola Prátioa. de Infantaria

Adjunto, o capitão do regimento do infantaria. n.? 8
Francisco Lopes de Azevedo, .sem dispêndio para a Fazenda N acional.
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Quadro da. arma de inft:.ntaria.
Coronel de infantaria,
da extinta 2.& inspecção de infantaria,
Carlos Carreira Pequeno.
Tenentes-ooronéls
de infantaria,
da Direcção da arma,
José Maria Martinho, Albino Cândido Pinheiro de Castro e Fernando
Álvaro de Almeida Carvalho.
Tenente do infantaria,
do quartel gen<:>ral do Governo
:Militar de Lisboa, Francisco
Llenriques de Carvalho.
Adidos ao quadro
Capitães
de infantaria
do depósito gornl de material
de aquartelamento
Calixto Aníbal o José António do
. Carmo.
Quadro espeoial a que se refere o artigo 5.° do decreto
n.O 7:~23, de 23 de Novembro de 1921
Tenent 1 miliciano. do mosmo quadro,
eaçac.lore:; n." 4 M..tias de Freitas.

do batalhão

de

Regimento de infll.ntaria n.O9
Tenente coronel mé.lico, da extinta 2.& inspecção do
serviço de saúdo militar, .Joaquim da As ...unção Ferraz
Júnior, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Reglment0 de infa.ntaria. n.O10
chefe de música do batalhão
do caçadores
D.O ti José Pires da Cruz, p-Io pedir.
Tenente

Regi'Uento de infantaria n.> 1~
Capitão,
adido ao quadro, do batalhão
de ciclistas
0.° 1, Manuol do Deus Fonseca, som dispêndio para a
Fazpoda N ucional.
Tenente do regimento
de infantaria
n.? 4 Edmundo
Quirino Nunes de ::;OUStl..
Regimento de infantaria n.e 18
Tenente-coronol
médico, da extinta 1.& inspecção
serviço de saúde militar, Alberto Gomes de Moura.

do

Regimento de infantaria n.O 20
Major de infantaria,
em disponibilidade,
João Mal'in
Duarte Bemfeito
Capitão
do infãutaria,
no quadro da arma, António
~fonso Pais Gomos, som dispêndio para ti. Fazenda NaCIonal.
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Regimento de infantaria n.· 22

Segundo comandante, o tenente-coronel de infantaria,
do distrito de recrutamento e reserva n. o 22, Eduardo
Gomes da Silva.
Batalhão de caçadores n.· 2

Capitão de infantaria,
fantaria, Nicolau Luizi.

da extinta 3. R inspecção de in-

Batalhão de caçadores n.· 6

Capitão chefe do música, do regimento de infantaria
n." 10, Guilherme Joaquim da Piedade, pelo pedir.
Batalhão de caçadores n.O8

Tenente do serviço de administração
quadro, João Baptista Marques.
Bata.lhão de metralhadoras

militar, adido ao
n.· 3

Tenente, adido ao quadro, do batalhão de caçadores
n." 9, José Guilherme Pacheco, pelo pedir.
Distrito de reorutamento e reserva n.O6

Chefe, interino, o major da extinta Ln inspecção de
infantaria, Joao do Nascimento Machado.
Direcção da arma de artilharia.

Adjunto, o tenente-coronel de artilharia, com o curso
de estado maior. adido ao quadro, António Gorjão Couceiro de Albuquerque.
'
Ohefo da La Repartição, o tenente- coronel de artilharia, no quadro da arma, Camilo Amândio da Silva Sena.
Chefe da 2.- Repartição, o coronel de artilharia, (Ia extinta 1.11 inspecção de artilharia, Manuel da França Dóría.
, Adjuntos: tenente-coronel de artilharia, adido ao quadro, Anacleto Domingues dos Santos, majores, de artilharia, João Pedro Alves Júnior e Sérgio Ribeiro de
Sousa, e, do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
do depósito geral de material de guerra, José Emídio
Adauta de Figueiredo Mondonça, e capitães, de artilharia, José Carvalho do Espírito Santo o Inácio José Rodrigues da Costa, e do q uadro auxiliar dos serviços de
artilharia, Manuel Ascenso Marques, José de Loureiro,
Manuel Nunes, e, da Direcção da arma de cavalaria, Sebastião Raimundo da Cruz Pimenta.
Arquivista, o tenente do secretariado militar, no quadro, Cucufate Joaquim Tõrres.
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1." InspeoQão de artilharia

Inspector interino, o coronel de artilharia, com o curso
do estado maior, adido ao quadro, Luís Augusto Ferreira
Martins.
2." Inspecção de artilharia

Inspector interino, o coronel de artilharia,
-da arma, João Luís Oarrilho,

no quadro

3." inspecção de artilharia.

Inspector interino, o coronel de artilharia
drigues de Sousa.

Daniel Ro-

Comissão téonioa de artilharia

Vogais: coronel do grupo independente de artilharia
pesada n.? 2 José Paulo Fernandes Júnior; tenente-coronel do grupo de defesa. submarina de costa António
Gonçalves Pinto Júnior, e capitães, do grupo independente de artilharia pesada n. o 3 Nuno Alvaro Brandão
Antunes e do grupo de defesa submarina de costa Ernesto Florêncio Cuuha.
Quadro da arma de artilharia

Majores de artilharia do extinto Arsenal do gxérc~to,
JOnquim Dias Bastos, Q com o curso de estado maior,
<lu. 1." Repartição
da 3." Direcção Geral do Ministério
da Guerra, João José Pereira Damasceno.
~.
Grupo mixto independente de artilharia

montada n.O14

Capitão médico, da Escola Prática de Engenharia,
João de Deus Miranda, por motivo disciplinar.
Drrecçâo

da arma de cavalaria

Chefe da La Repartição, O tenente-coronel de cavalaria Alexandre Inácio de Barros Van-Zeller,
Chefo da 2." Repartição,
interino, o major de cavalaria .losó Júlio Duarte Silva.
Adjuntos: o major Artur Heitor do Eça Figueiró da
Gama Lõbo ; os capitães Vitorino Gama de Oliveira Ba'rata, Francisco Jo é da Fonseca Coutinho e Castro, Luís
FilipA Azinhais Mondes, Inácio Caldeira Ri. ques Pereira
e iutoriuo, Duarte Augusto de Monteiro Gomes e o tenent,\ Raúl Martinho.
Chefe do arquivo, o tenente do secretariado militar
Artur Mnrquos.
S'''crotál'io tesoureiro. interino, o tenente de cavalaria,
adido ao quadro, Joaquim António Bernardino:
-
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Inspecção da arma de cavalarta

Inspector, o coronel de cavalaria, tirocinado, da Inspecção Superior da Administração do Exército, Eduardo
Augusto Lopes Valadas.
Comissão técnica de cavalaria

Vogais: coronel do regimento de cavnlaria n. o 2 Carlos
Lutzelo Godinho; tenonto-coronel do rogimento de cavalaria n.? 7 Luis da Cunha Meneses ; capitão de cavalaria,
.com o curso do estudo maior, do Ut>vêrno Militar de
Lisboa, Angelo de Aguiar Ferreirn ; tenente do regimento de cavalaria n." 7 João José Xavier de Banazol,
Quadro da arma de cavalaria.

Capitão do rogimento de cavalaria n.? 8 Josó Francisco Lopes, nos termos do § 1.0 do artigo 8f>.0 da lei
de 12 de J unho de 1901.
Regimento de cavalaria. n.· 1

Tenente médico, do grupo misto independente de artilharia montada n.? 14, Augusto Carlos Palma, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de clI.va.la.rlan.- 4

Alferes do rogimento de cavalaria n, o 1Hugo da Silva
Leitão, pelo pedir.
Inspeooã.o das tropas o serviços de pioneiros

Inspector, interino, o coronel de engenharia, da Escola
prática da arma, Luís Teixeira Beltrão.
Inspeooã.o dasl tropas de comunícação

Inspector, interino, O coronel de engeuharia, da extinta Inspecção das tropas de pioneiros, João Baptista
de Almeida Arez.
R~gimanto de t.legnfiat ...

Tenente do regimento de sapadores de caminhos de
ferro Armando Néri 'I'eixeira, pelo pedir.
Direoçã.o do serviQo de saúde militar

_ Chefe da 1.a Repartição, o tenente-coronel médico
Acácio Júlio Ferreira.
Chefe da 2.· Repartição, o major farmacêutlco Jaime
José da Ooste.

2." Série
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Chofe da 3.:\ Repartição,
o tenente-coronel
médico, da
extinta 5. ti inspecção do serviço de saúde militar, Afonso
Henriques
Botelho de Sá Teixeira.
Adjuntos:
capitães,
médicos, Mário Alberto Pegado
Pereiru Machado e António Júlio Ribeiro; farmacêutico
da Manutenção
Militar, José Pedro Alves; do quadro
auxiliar
do serviço
de saúde José Augusto
da Silva
Bunheirão,
António Joaquim Fabião e Gaspar Maria do
Nascimento.
.
1.· inspecção do serviço médioo
Inspector,
o coronel médico da extinta 1.li inspecção
do serviço de saúdo militar José Maria Alves Ferreira.
Adjunto,
o capitão do quadro auxiliar do serviço de
saúde, da extinta 3.1\ inspecção do serviço de ;aúde militar, Joaquim da Silva Pires.
,
2.· inspecção do serviço médico
Inspector,
o coronel médico da extinta 4. Ii inspecção
do serviço de saúde militar Joaquim Luís Marta.
Adjunto,
o tenente do quadro auxiliar do serviço de
saúde, do hospital militar regional n.? 4; José Martins.
3.· inspecção do serviço médioo
Inspector,
o coronel médico da extinta 2. ti inspeccão
do serviço de saúde militar Fernando
Godinho Figueíredo e Melo.
Adjunto.
o capitão do quadro auxiliar do serviço de
saúde, da extinta 5. ti inspecção do serviço de saúde militar, António Tomás Elói.

Inspecção do serviço farmaoêutioo
Inspector,
o tenente-coronel
farmacêutico,
da Direeção do serviço de saúde militar, António Júlio Correia.
Adjunto,
o tenente farmacêutico
Miguel de Barcelos
da Silva Maia.
.
Comissão técníca do serviço de saúde militar
. Vogais,
os tenentes-coronéis
médicos: da 3.a companhia de saúde, Alberto dos Santos Monteiro; do hospital
militar principal,
Alberto Luís de Mendonça;
do depósito geral de material sanitário e de hospitalização,
Manual de Lucena.
Supra.numerà.rio
Coronel médico da extinta 5. a inspecção do serviço do
saúde militar José Henriques Bugalho.
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Quadro dos oficiais farmacêuticos

Alferes farmacêutico, da extinta delegação da Farmácia Central do Exército junto do hospital militar veterinário principal, Leão Rodrigues de.Almeida Correia.
Quadro especíal a que se refere o artigo 15.°cio decreto
n.v 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Capitão farmacêutico miliciano do mesmo quadro, da
extinta delegação da Farmácia Oentral do Exército junto
do hospital militar regional n." 1, Henrique José Alves.
Hospital militar regional n.' 1

Capitão do quadro auxiliar do serviço de saúdo, da
extinta La inspecção do serviço de saúdo militar, Sebastião Pereira Dias.
Hospital militar regional

n,>

2

Capitão do quadro auxiliar do serviço de saúde, da extinta 2.n inspecção do serviço de saúde militar, José Simões Grazinu.
Hospital militar regional

n,>

4

Tenente do quadro auxiliar do serviço de saúde, da
extinta 4. a inspecção do serviço de saúde militar, Manuel Mateus Fernandes.
Direcção do serviço veterinâ.rio militar

Adjunto, o coronel de infautaria, com o curso do estado maior, adido ao quadro, Gaspar do Couto Ribeiro
Vilas.
2.° companhia de reformados

Exonerado de comandante o major, reformado,
nuel das Dores dORSantos Madeira, pelo pedir.
Esoola. Prática do Administração Militar

Ma-

em

Tenente do serviço de arlminietração
militar,
disponibilidade, José Filipe Tabor da Morais, polo pedir.
Esoola Central de Ofioiais

Comandante, o coronel tirocinado do antigo corpo do
estado maior Eduardo Augusto Marques.
Manutenção Militar

'I'enentes do serviço de administração militar, adidos
ao quadro, António Cosário, e da Escola Prática de
Administração
Militar, Joaquim Boavida Salvado, sendo
o último pelo pedir.

2." Série
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Júri para avaliar as provas espechis
de aptidão para o
pOsto de major dos oaprtães das diversas armas:

Vogal evoutual,
xeira Beltrão.

O

coronel

de engenharia

Luís

Tei-

Juri para avaliar as provas do concurso à admissão
quadro permanente de oâctars médicos:

Exonerado
do vogal, o major
lh!'rllle de Vusconcelos Dias.
Vog-al, o capitão
Gouçal ves.

6. o -llillislrrio

médico Alfredo

módico Guilherme

Frederico

ao

GuiBastos

da Guerra - Rrparlição do Gabinete

.

a) Declara-so que, DOS torrnos do § 1.0 do artigo 12.0
do decreto na l'i:~()7, dI' 10 do Jnnt-iro do corrente ano,
ins0rto na Ordem do Eoercito D. 2. La 50' ie, dOSPIDU

dr-sdo 2:) do rl'f('l'ido mõs as f nções de chefe dê
}lroto<-olo do Ministério
da Guorrn c a de agonte do li~a(:ào com os adidos militares
estruugeiros,
o tenente-('oronpl Ile png"pllharia
Augusto de Azevedo e Lemos
EtlllwrIJldo de Carvulhais.
pl'llh:t

lJ) Tendo sido agraciados
com as morcõs da Saciedad" I'ortuguosu
da Cruz; Verm.-lhu nbu ixo designadas
os oticiais o pracas «m sq~lJidu meuciouados,
é-lhos pormitido usar H8 rospectivas iusíguias :
C.·1J.ZVern"'lbn

Coronel

módico Francisco

de n-.I:érii:o

Dinis de Carvalho.

Capitão de iI) f11 ntariu .J osé ;\I(\lld('s Silvestre .
.~I'~lllldo ~L1q.("l'lit() da ;V cumpuuhia de udministração
lUlllt1lI'
Raúl da Silva Bnlóm,
l\.I:«'dnJlH\ de

Tenento do quadro auxiliar
A ntóniu J 086 da Costa.

louvor

dos serviços

do artilharia
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~J:edalha

Alferes

Salgueiro

rlo serviço
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N,- 7

de;, agradecilnento

de administração

militar

António

Máximo.

I'riuieiro
sargento
n, o 7 Abílio Quadrus,

cadete

do regimento

de infantaria

CI"UZ de bronze

Segundo sargento da 3.:1 companhia
militar Raúl da Silva Belém.

7. (}-

de administração

\Iiuistério da Glletra - ta Dirrrção Geral- f.& Repartição

a) Em harmonia
com o disposto no artil!o lfi4,O do re~lllall1Pllto
do diacipliua militai', de 1 de Dezembro do
lU:!;), tie p uhlicu a deci:-;flo do Conselho Superior de Disciplina Militar, a cujo jUIg'lITlWllto foi submotido o major
d« artilharia
com o curso do p:-;tado maior Alvaro Teles
}<\ li,rerra do Pus-os,
nos termos do n. o 3.0 do artigo 149, o
do Tllosm·o regubllllloto:
« L't'rauto o Couselho
Superior
do Disciplina 1\1ilitar,
eomj-art-ccu o major do corpo do estudo maior Álvaro
1\'[I's
Furr-cir-a de PUHHOS, p ..r o haver requerido
nos
tr-rruos do n." :3,0 do urturo 1~f),o do regulamento
do discipl inu militar, com o 11m do Ilibar a sua honra o dignilladll, fIUl', como militar ou cidadão.
julga postas em
dúvida com a puhlicucão, no semanário zl B O n,08 435
o ·tH>. respectivruucnte
do !f) (~ de :31 de Novembro de
10~H, sou o título a «Rcvolucão» , da «Visita do sub-chofe
dI' (I!'tado maior da divisão à mrSIlI:L unl(l:Lde»
-unidadl' pstu CJl1ê ora a dI' 1.0 grupo dom('tralhadoras--;om qUtl se f'aíliam l'l,ft-rênl'Í:ts à f"rma por quo o roque1'1'11
tI' de~cm pl'll hOIl .'lqUI-lo sl'rvi(,'o do Ol'drlU pública, por
motivo do movi 1111-11 to I'ovolllcionál'io do 18 de Abril de
l!l:!f>, e, tondo pl'lllClo rectitic:l<:ào dt't4sl!ls fl,flll'(~ocia!l, nos
tf'l'mos do artigo f);3,o da Lei de Impl'onsa, pOl' SOI'Pnl.
mtlnos cxa ttUI o contorem matpl'ia utllotat6ria
da disci·
plina e brio do rNluel'l'llti', P!lsa rottificar,:ão não foi 01'dí-nlida, muito PlIlbol'll o df'spncho do S, EX,II o Ministro
da Ouerra tivesse sido muito honroso para o roque-

ronte.

~.• Série
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Vistas e ponderadas
as declarações
feitas pelo requerente o mais peças do processo,
nos termos do arelo. disciplina militar, ouvidas
tigo lü0.o do regulamento
as testemunhas
e procede-ndo se ao interrogutório
do requerente - atendendo
à resposta
aos quesitos apresentados pelo relator:
o Oouso.ho Superior
de Disciplina
Militar decide por unanimidade
que a honra e dignidade
dêstH oficial estão ilibadas.
Sala das Sessões do Conselho Superior de Disciplina
Militar,
1:3 de Abril de l!):!!.).- Alberto Celestino Ferreira Pinto Bastos, contra almirante r: Artur Anibal 110telho, grneralJaime Aji'ei.7·0, coutra-almirnute,
rolator - Benjamim de Paiva Curado, contra- almirante João de Xlorais Zamith, general».
b) Tendo sido agr_<'lciu'uo pelo Governo da UepúbliclL
·de Cuba com as insiguins do L" Oru('ID de Honra e l\[érito (1:1 Cruz \ ormelha, com a cate goria elo sosrnnda classe,
comendudor,
o capitão <lo ervieo da adrniui trnção militar Múrio Afonso de Carvalho, (,-111('permitido, em conformidade com us disposições do rr-gulumonto das Ordem;
Portuguesas,
aceitar aquela mercê P usar as respectivas
insígnias.

c) Doélara-so
que, por portaria do )Iinistério da. Ua.Tinha, do 12 do Junho do ano lindo, publicada no Diário do Oooêrno n." 1:m. ~.a sório, de lf> do mesmo mês,
foi condecorado
pelo 11I!- titu to de Socorros a ~ áufragos,
Com 1\ mi-dallia dt' cobre de Fllnntropla' e Caridade, o tenellto <1t1 i nfui tnria A r~olltino IIcrculuno do ~cixas, 1', por
portaria
ele :!7 <ln Fevereiro
titulo. publicuda no Diário
do 001';;/'110 11.0 f>2. 2.· f,{·rir'. de 5 do Março do corrente
ano, foram corúlecoi-ados ('om a ml"sm:l Ill('(1:ttha os tenentes de infantaria
José Júlio de Matos e Alfredo do
Oliveira Guill13rães.
d) Puhlica-se
a I"lla~1to elos mestres
atiradores
que
aproveitam
as disposiC:i)('s do d('croto n,· H):-'!12, (lo 16
do li'ever 'iro último, desue 08 anos abaixo indicados:
Mestrss atiradores
Capitãps de iofllntllria:
nf'l'ITlÍnio Hc'bêlo . . . •
Mauuel da Silva OUl'rra.
Capitão de ca valnria - .Aníbal

ao300 metros

• . • . . •
• • • • • .
de .Jesus Morai

19:!5
1924
192;)
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Mestres atiradores a 200 '"metros

,

Major de infantaria-Joaquim
Feliciano de Azevedo ...•.....•.•.
Capitães de infantaria:
António Soares Andrea Ferreira
Celestino Baptista da ~ilva.
Hermínio HebNo . . . •
Manuel da Silva Gnerra.
• •
António Pinto da Silva
. .
Capitão na situação
de reserva - Francisco Lopes
do Oliveira.
. • • • • • • • . • • : . • •
Tenentes de infantaria:
Anísio Soares
• . . . • • •
Francisco
de Oliveira Coelho.
J osé Lopes Abogão . . • . .
Tenentes mil icianos de infantaria:
Amadeu da Paz Olímpio . • •
Henrique Guilherme da Silva.
•
Eurico Augusto da Silva , . .
Luís Filipe do Albuquerque
Itebêlo
Alferes de iníantariu - Aníbal Alves Moreira .
Aspirantes
a oficiuis de infantaria :
Amadeu Acácio Salgado Dures • . . .
Raúl da Cruz Pereira
. • . . . . . .
Primeiro
sargunto
do infantaria - Alfredo
da
Costa Pais. . . . . . . . . . . . . .
Sep;u uclo sargento
de infantaria - António
dos
Santos
. . . . . . . . . . • • . . . • •
Prirueiro cabo da guarda nacional ropublicanaPauliuo Teixl~ira . . . . . . . . . . . . .
Seguudo cabo da guarda nacional ropublicanaJoaquim UOffiHS MUl'ta .•
Majores do artilharia:
Francisco
António Real
João ISidro T'avures Montano.
Tenente do quadro auxiliar dos srvrviços de artilharia - Manuel Pais de Oliveira.
. . .
Alferes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia - N nrciso da Silva Bustos.
• • • • .
Segundo sal'gl~nto elo artilharia, refurmado - J osé
António da Silva ..••
Capitães de cavalaria:
Anibal de Jesus Morais
Justino da Cruz
. . .

..

1922
1920
19t3
1919
Hl25
1913
1925
1924
1V:35
1U19
1922
1919
1921
1925
1925
1916
1922
1923
1923
HJ24

1023
1919
1922
1919
19ta
1913
1920
1912.

2.- Sér\6
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Segundos sargentos de cavalaria:
João Pedro Gaspar.
• ~ . . .
JOSl' António Lavadinho . •.
Tenente médico miliciano - António da
tins . . . . . . . • . . . . . .
Tenente veterinário - David Borges.
~Ie9tre a.tirador à pistola

. . . . •
...
..
Silva Mar·
. . . . .
. . . . .

229

1923
1921
191G
1928

(50 metros)

Tenente médico miliciano - António da Silva Martins. . . . . . . . . . . • . . . . . . .

1927

Mestres atiradores à pistola (25 metros)

Capitães do infantaria:
António Suares Andrea Ferroira
1921
Manuel Augusto de Melo Cabral
19t7
Hermínio Rebêlo . . . . • . .
1924
Josó dos Santos Ferreira Júnior • . . . . 1927
Capitão de infantaria miliciano - Gnstavo Adolfo
de Gouveia .••••
1924
l'enentes de infantaria:
Deollndo Evangelista
1925
1925
Franciséo António Gonçalves.
Josó Lopes Abegão , . . . .
1924
11at011sFortunato Soares. . .
1924
Guilherme Joaquim Mesquita. . . . . . . 1928
Aspirante a oficial de infantaria -Amadeu
Acácio
Salgado Dores . . . . . . . . . . . .
1925
egundo sargento de infantaria - António dos
Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925
Segunrlo sargento de artilharia - Francisco Luís
de Oliveira Júnior . . • . • • . . . . . • 1V28
Capitão de cavalaria - Aníbal de Jesus Morais 1924
Tenente de cavalariaJoaquim Pinto .....
19::!7
Segundo sargento de cavalaria -João Pedro Gaspar
. 1924
Tenpnte médico miliciano-António
da Silva Martins. . . . . • . • . . . . . . . .
1920
Oficiais e praças da armada
Mestres atiradores

:\farinheiro

a 300 metros

sinaleiro - José Francisco
Mestres atiradores

dos Rios

1924

a 200 metros

Segundo tenente da administração naval-c- António Maria Carvalhosa . _ . . • ; . • • • •

1912
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Primeiro sargento reformado - Alfredo da Costa
Santos • . . • . . . . . • . . . . • . •. 1923·
Marinheiro sinaleiro -José
Francisco dos Rios 1923
Mariaheiro sinaleiro - Manuel Pinto Gonçalves
1928Mestres atiradores

à pistola (25 metros)'

Primeiro' sargento reformado - Alfredo da Costa
Santos . . . . . . . • • . . • • • . . .

1924·

e) Condecorados com a medalha militar da classe deeomportamento exemplar, em conformidade com' as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 deSetembro de 1\:117 :
:M::e~albade ouro
Direcção do serviço de administração militar

'I'anente-coronel
, .

Armando de Almeida Lima.

Regi.m~nt!>4e .in(antaria n.· 8

Tenente António Maria da Costa.
Regimento de infantaria n.· 13

Capitão José Pestana.
Regimento de infantaria n.· 14

}I~ior Luis Albuquerque

Pimentel Vasconcelos.

Regimento de infantaria. n.O21

Capitão Jos6 dos Santos Candeias,
Escola Práticn de Oavalaria

Coronel João Nepomuceno Namorado de Aguiar.
;Regimonto de cavalaria n, o 6

Capitão picador Teófilo Nunes Pereira.
Guarda nacional republicana

Capitão João Correia da Fonseca.

,

Guarda fisoal

}hjor

Luís do Nascimento Dias.
Medalha.
L'

de pra"ta.

Direoção Geral-

2." Repartição

Tenente de cavalaria, no quadro da arma, Rui Pessoa
MoHcio.

2,- Série
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de infantaria
Jorge César Baptista.

Direcção da arma de artilharia
Tenente
do serviço de administração
militar
Mário Freire Tavares Belo.

António

Govérno Militar de Lisboa
Comando

Major Ventura

Tenente
Capitão

Malheiro

de engenharia

Reimão.

Regoimentode infantaria n,· 13
João Isidoro da Silva Alencastre.
médico Carlos José Machado dos Santos.

Regimento de infantaria n,· 15
Tenente,
miliciano,
do serviço de administração
tar Francisco Pinto do Amaral.

mili-

Regimento de sapadores de caminhos de ferro
Tenente Orlando V aldês Tomás dos Santos.
Grupo de avio.ção de informação n,O1
Humberto da Cruz e Manuel
Moreira Cardoso.
Tenentes
de infantaria
Abel Rodrigues
Casaleiro
e
Manuel Matias Júnior.
Tenente,
graduado,
mecânico
Manuel António Gou-

'I'enentes de aeronáutica

veia.
Tenente

Esoolo. Oentral de Sargentos
de infantaria. António Alves de Pinho e Frei-

tas.
Guarda. nacional republrceaa
,Tenente,
miliciano, do quadro especial Amadeu
miro Calejo.
8.

0_

Casi-

linistério d. Guerra - t,a Direcçáo Geral- 2,& Repartição

os efeitos da. determinação
6.a da
Ordem do Exército n." 2, L" série, do 19~4, qUA o coronel do antigo corpo do estado maior Eduardo Augusto
Marques foi aprovado
nas provas pspociais do aptidão
para o põsto imediato, sendo-lho aplicável a d~signaci1o
de coronel tirocinado,
nos termos da determinaeão
do
n ,o 3.0 da Ordem do Exército D.O 9, 1.n sério, de 20 do
8etembro do ano findo.
.
a) Declara-se,

para
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que o coronol do artilharia
Daniel Rodrigues de Sousa, quo pela presente Ordem do Exér-tto
é nomeado
inspector
da 3.11 Inspecção
do artilharia,
acumula as funções dêste cargo com as de comandante
da artilharia
do Govêrno Militar de Lisboa.

c) Declara-se,
para os efeitos da dotr-rminação 6." da
Ordem do Exército u.? 2, 1.& sério, de 19~..j., que os capitães de infantaria
José Augusto
de Moura, António
Moreira
da Câmara
Botelho de Gusmão,
Alberto
de
Castro Arez, José !lIaria de Sousa e Brito, João Martins
Pinto Leal, José Maria Nepornuceno Mimoso e Leopoldo
Leal Dias, foram aprovados
nas provas especiais
de
aptidão pura o pôsto do major, os quatro primciroa em
24 do mês findo e os restantes em 9 do corrente mês.

d) Declara-se
que os oficiais om dispouibilidudo
r de
infantaria,
capitães Miguel Maria Pupo Correia. António
José Pereira Suldanha e Alberto Tavares do Magalhães
e tenente Eduardo
du Cunha Carmona
o Silva; de engenharia,
coronel Pedro
Fava Ribeiro do Almeida; de
artilharia,
tenente-coronel
com o curso
estado maior
Aníbal César Valdês di' Passos e Sousa, majores .João
Brás do Oliveira e Altr=do Pedro do Almeida, capitães
João Vítor Ferreira
da Fonseca, .Iacinto José do Nascimento Moura, Joaquim
Estrõla 'I'eriaga,
Ernesto
Noguoira Pestana, António Migunl Monteiro Libório e tenentes Armando
Alberto
da ~ih'a I'oroira o Nuno Pereira da Cunha e supranumorários,
tenentes de iufantaria
Alberto Moreira da CI'UZ O Camilo .louquim cios Santos
e de cavalaria
Américo Júlio da' Silva Hoborcdo Sampaio e Melo, cbegarum à sua altura pura entrar nos rospectivos quadros,

no

e) Declara-se
que é António Aroosa Correia da Cruz
o nome do capitão do bntalhão do metral badoras n. o 2,
que, pela Ordem do Exército n.? 6, ~.:l sórie, do corrente
ano, foi colocado no quadro da arma,

f) Declara-se que ficam suspensos das funções de serviço, nos termos do artigo lól. o do regulamonto
de
disciplina
militar, os teuentos,
do batalhão
de .açadores n.? ó, Henrique Manl'Í(·io .Iorgo do Lima, (I do secrotariado militar, em disponibilidade,
Boaventura
Viclra da
Silva.
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g) Declara-se que o capitão de infantaria, adido no
quadro, do batalhão de caçadores n.? 1 .João António de
Almeida Tavares, passou ao serviço do Ministério do Interior por ter sido requisitado paru desempenhar uma
comissão de serviço dependente do mesmo Ministério, na
guarda nacional republicana.
h) Declara-se quo o tenente de infantaria no quadro
da arma João Carlos Basto de Lima deixou do prestar
serviço na extinta 1.11 companhia de trem automóvel.
l) Declara-se quo os aspirantes a oficial do regimento
de infantaria n.? 9 Frauctsco do Santos Galvão e: do
regimonto de iufantaria n." 19'Ant6nio MurquesTn.\·are~
passam a contar a antiguidade do actual põsto de 19 de
Fevereiro de 19:H, ocupandd na respectiva lista de antiguidade. respectivamente os lugares imediatamente à direita dos aspirantes a oficial Francisco Pires J únior ~
José Ribeiro dos Santos.

J) Declara, se quê os tenentes milicianos de artilha.till
do quadro especial Manuel Duarte Silva Branco do ret$imcnto do artilharia ligeira 1)..0 4 e David da Silva no'éado do grupo dó 'artilharia a cavalo D.O 1 são llóme4dos
para freq üentar o curso do tenentes a que se refere 'a
alínea t) da determinação 8. n da Ordem do Ex~rclto n." 5,
2. a série, do corrente ano, em substitutção dos tenentes
de artilharia
oão Lopes da Fouseca Guedes e' C3.-1ilos
~arques l\Iugalhãos.
'
'!'
., (

.r

,

,I

k) Declara-se, para os efeitos da doterminacão 6.& da.
do Exército s». o 2, V' série, de 19:?4, que os caPItães de cavalaria Afonso Talaia Lupa de 1::30USll. BoL

Ordem

t.elho e de aerouáutica Joaquim Tedim de Sousa Lobo
foram aprovudos nas provas especiais do aptidão pará.
major do cavalaria em 2 do corrente mês.
,
. I) Deelara-se que ao capitão de cavalaria José FranCl!lCOLopes foi concedido adiamento da freqüência dó
Curso do comandantes de grupo, para quo estava nomeado.

,

'171) Declara·se que foi nomeado para freqüentar o
Curso de ccmandantes do grupo, que deve ter início na
Escola Prática de Cavalaria em 1~ do corrente, o capitão de cavalaria José Feliciano da Costa Júnior.

ORDE)I 00 nlnClTO"N."7
11.) Dsclara-se que fica sem efeito á colocceao, no regimento de cavalaria n." 1, do capitão médico da escola
prática do engenharia João de Deus Miranda, insorta na
Ordem do E.x:ército n." O, 2.11 série, do corrente ano.
o) Publica-se a relação dos capitães e tenentes da arma
de engenharia que devem freqüentar no corrente ano os
cursos do comandante de batalhãõ e de companhia, a rea'lizar nn Escola Prática de Engonhnria i . ,
Curso de coma.nda.ntes
"':'ÚapiUI.e81 '

de ba.ta.lhão

Fernando Moreira de Sá, no regimento de sapadores
mineiros.
Henrique Hipácio do Brlon, adido no Ministério da Ma'i'inlm,
'
Artur do Melo Quinteln. Saldanha, adido no ,~1inistério
do Oomércie e Comuuicacõea.
'
Pedro Caetano Maria de Portugal Colaço, udido no Ministério do Comércio e_Comunic.a~ões.,
'V e:r~ílio CéSlÚ" Antunes de Lemos, no batalhão de automobilistas.
Aht6nÍo MAria Neves do Carvalho, adido no Ministório
d<1Comércio e Comunícuçõos •
r

•

J..

•

"

•

'Ours'ó tlé 'OÓmlS.l1dantes de oomplLnhia.

"

'

Tén.entos:'
; Policarpõ Ao.gusto ROsa Mateus, tíliliC!hmo, do caminhos
de ferro, do quadro especial, adido no Ministério do 00mércio, eOomuaícações. ,
"
'.
'
,.Juaah Bento Reah, ..0'0 regimento de sapadores minei-ros.
Joaquim Francisco Alves,
regimento de sapudorcs
de caminhos de ferro, adido no quadro.
'José Caetano Vieira Lisboa, no comando do engenharia
do Govêrno Militar de Lisboa.
Orlando VaJ,JêR Tomás dós Santos, no. batalhão de automobílistaa.
,
_ Jorge César Oom, no rsgimeuto de telegrafistas.
Emírcio Leão 'Maria 'Magno 'I'oixeirn Pinto, no regimento de telegraflstas.
. E"St~8 ~ur.sos leri1oÍli1mo' em 10 de, Junho próximo.
A àp,resentàçllo dos oficiais nomeados 'doverA tor lugur
nq. ~scola Prática de Engenharia no dia n do mosmo
mils.

no
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p) Declara-se que o tenente veterinário miliciano de
resor-vn Agostiuho José Freire de Lacerda Pizarro, colocado no rogimouto de cavalaria n.? 9 pela Ordem do
Exército n. o 3, 2." série, do ano findo, deve ser considerado na situação de reserva, e não no citado regimento,
como consta da mesma Ordem.
q) Declara-se que os oficiais veterinários António Martins Gomes Ferreira e Carlos Baptista Carneiro, colocados no regimento de cavalaria n.? 9 pela Ordem do
Exército n. ° 3, 2." séríe, do ano findo, são tenentes veterinários milicianos. o não milicianos de reserva, como
Consta da mesma Ordem.

}.) Declara-se que deixa de estar suspenso das funções
de serviço o tenente, adido ao quadro, do serviço de
admimstl'aç-ão militar João Baptista Marques.
8) Declara-se que o Conselho nacional do ar e a sua
Secretaria. técnica. criados por decreto n. o 16:522, de 21
do Fevereiro do corrente ano, têm a seguinte composição:
Conselho nacional do ar

Presidente-O
Presidente do Ministério.
Vice-pn'sidente -Genoral
João José Sinel de Cordcs.
Vogais:
Director da aeronáutica naval.
Director da aoronáutica militar.
José Duarte Pedroso Júnior, delegado do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Adalberto Veiga, delegado do Ministério do Comércio.
Arnaldo Paiva de Carvalho, delegado do Ministério das Colónias .
.José Caetano Lõbo de Ávila Lima-jurista.
Carlos da Silva Carvalho, delegado do Ministério
das Finanças.
Sccretltrio - Tenente-coronel da aeronáutica Francisco
Xavier da Cunha Aragfto.
seoretaria técnica

Oapitães do 11 ronáutica-e-Alfrcdo
Doleaquos dos Santos Sintra o Carlos Esteves Beja.
Tenente de artilharia, engenheiro industrialJoão
Oarlos Tavares Ferreira da Cunha.
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t) Declara-se que o coronel de infantaria Joaquim Mendes Cabeçadas deixou de exercer as funções de inspector,
interino, da extinta 4,A inspecção de infantaria.

1~)Declara-se que ao capitão, adido ao quadro, do secretariado militar, ManuelMoreira da Cunha, da Escola
Central de Oficiais, foi concedida licença ilimitada.
v) Lista dos oficiais quo no primeiro quadrimestre do
corrente ano se ofereceram para servir nas colónias,
durante o mesmo ano, nos termos do decreto n.? 13:309,
do 23 de Marco de 1927:
Infantaria

Tenentes-coronéis:
José Machado Duarte Júnior.
Artur José dos Santos.
Major:
Júlio Garcês de Lencastre.
Capitães:
José Afonso de Almeida Júnior.
José Maria de Mendonça.
António Rodrigues da Silva Braga.
João Dias Leite Machado. '
Artur José de Andrade e Sousa.
António Pernil.
Alexandre Tomás Gil.
Tenentes:
Rogério Augusto.
Manuel António da Silva Pereira.
António Figueiredo.
Francisco Baptista Somedeiro .
Filipe da Conceição Sant'Ana.
Celso Mendes do Magalhães.
Alberto António Rodrigues Praça,
Manuel José.
Sebastião Duarte da Luz Pernes.
Artilharia.

Major .
Vasco da Gama Rodrigues.

.

.
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Capitães:
José Maria Rebelo Valente de Carvalho.
João da Costa. Andrade, miliciano, do quadro especial.
Tenentes:
Leão do Sacramento Monteiro.
Oswaldo da Conceição Vieira Andrade.
Joaquim Antunes da Fonseca.
João António Montalvão dos Santos e Silva.
Cavalaria

Capitães:
José Maria Bragança.
José do Melo Pinto de Gusmão Calheiros.
Eurico de Castro Graça Zuzartc.
Tenentes:
Albano do!'! Santos.
Carlos da Cunha Pinto Balsemão .
...\lva.ro Palmeira da Costa.
Serviço de administração militar

Capitães:
João Coelho Lopes.
Vergílio Lusitano.
Tenentes:
João Baptista Marques.
José Luís Ferreira.
António Orsini de Sousa Sampaio.
Júlio Duarte Costa, miliciano do quadro espeviul.
Augusto de Magalhães Pires.
Secretariado militar

Tenente:
Alberto Alfredo Ferreira

de Miranda.

Quadro auxiliar dos serviços de artilharia

Tenoutes :
Alexandre Pereira Trindade.
José Ramalho.
Alferes:
António de Sousa Brites.
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9.

°-

Ministério da Guma - 2.:10Direcção 6eral-

2." ~érle

3. a Repartição

a) Declara-se que, conforme preceitua o artigo 3.° do
decreto n.? 14:5~5, de 26 de Outubro de lÜ~7, foi considerada hábil D. Inãcia da Conceição Magulhãos para
receber, ao abrigo do artigo 1.0 do referido decreto, os
vencimentos de seu marido, o capitão do reserva João
Pedro de Magalhães, internado na. Casa de Saúde do
TelhaI.

b) Vencimentos que, nos termos da lei n.? 1:668, de 9
de Setembro de 1ü:!4, cornpotom aos aliciais em sogurda .
mencionados, transferidos para a situação de separados
do serviço:
Pela Ordem do Exército n, ° 6, 2.:10 série, do corrente ano:
Tenente de artilharia Gastão Lopes Jordão, 431572,
sendo: pensão, 43t$18; 0,14 por conto, Óf)-!; do VPIlC'Ímento total, i3t$97 são pelo Ministério das Colóuias, sendo
Angola a última província onde serviu. Tom um aumento
de 10 por cento sõbre o soldo.
Pela presente Ordem do Exército:
Major de infantaria Aurélio do Azevedo Cruz, 2H)Jfl4,
sendu: pensão, 1871$60; 0,14 por cf>nto,.4:)ÜU;lei n." 888,
19t5~5; lei n. o 1:33:d,
'rom um aumouto de 10 por
cento sõbre D soldo.

tst».

c) Vencimentos que, nos termos da loi n.? 1:1368, do 9
de Setembro de 1924, competem aos oficiais em seguida
mencionados,· transferidos para a situação do resorva :
Pela Ordem do Exército n.? 6, 2.a série, do corrente ano:
'I'encnte-coronel de cavalaria, João José do Avelar
Pinto Tavares, 337 a~)(),sondo: pensão de reserva, :?-l4óDOj
lei n.? 888, 24640; lei n.? 1:3a2, G8Ó57. Tom um aumonto do 10 por conto sObre o sõldo.
Pela presente Ordem do Ezé,.rito:
Major do infantaria Zeferino do Azevedo do Arnújo
Campos, 339662. sendo: ponsão de reserva, 221i580; IJ.14
por cento, 121$38; lei n.? 88R, ~H891; lei n ," 1 332,7Gó53j
do vencimento total, 31659 são pelo Ministério das Coo
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lónias, sondo Angola a última província
onde serviu.
Tem um alimento do 10 por ceuto sobro o solde.
Capitão
do iuf'auturiu
Antóuio
de Sousa
Resende,
34-::?:58ô, sendo : pensão do reserva,
21O~; 0,14 por cento,
2.t:58..tj lei n." HHH. 2i3MH; lei n.? 1:332, 8M54; do
Vl\ncim('oto total, 77M)2 suo pelo Ministério
das Colónias, sendo Moc:aulbiqufI a última província ondo serviu.
Tom dois aumoutos de 10 por conto sôbre o sõldo.
do infantaria
Domingos
Ferreira Mendes,
seudo : pl'nsào do reserva,
1';'0~45j 0,14 pUI"
c<,nto, 22D1U; lr-i 0.0 Kt<8, 1%26; loi n." 1:3;32, 38tSfl2;
do vencimento
total, 6:?t$liO são pelo Ministério das CoTf'nente

25t1ó.t~,

lónias, sondo S. Tomé a última província onde serviu.
Tem um aumento de 10 por couto sôbre o sõldo.
d) Vencimentos que, nos termos da lei D.O 1:668, de n
do ::;otl'mbro do 19:4, competem
aos oficiais em seguida
lnlHll'ionadOR, truusferidoa
para a situação de reforma,
pela. presento
Ordem do Exército:
Tonento de infantaria
António Dinis Aiala, 2041545,
s('urlo: pensão
do reforma,
15GtS81: 0.14 'Por cento,
1G&-!li;lei u. o 888, 17 Ó;~2; lei n. ° 1:3;12, 13686; do venCillll'lltO total, 4HD7H 8<10 pelo Uinistério das Colónias,
sOlldo a índia u última colónia onde serviu. Tem um
aumento tio 10 por cento sóbre o soldo .
. Alferes com a patente do tonontc, do serviço de admillli:\tra<:üo ruilira r-, Alberto Pedro :\[pndm;. 54·)83. sendo :
Pt'lls:10 d« rcforrnu, r)~·:27; 0.1-+ por conto, 26f)G; do
V?llcimünto total, 1;);)(i4 são pelo Ministório das ColónIas, seudo Augulu a província onde serviu.

10.0

-

Uilli~l;rindi Gllerra- 3.&Direcçãe Gerll-P

Repartição
0

D\'cll1.l':1 se, 1'10S termos do artigo
13.
do decreto
U:70-i. 11(3 ~j .IiI ()ulubl'o de 1\)~G, com as rol'tifi('ac:i'h~8 do dccTl'tO n." 1:3:(\57. do 2:3 do 1Iaio do 1927,
U,.r/P/Il rio E.l'l'/'cito n. o li, 1." sóriü, de 1;) du Junho
dI' H127, (\ para (:fllito do l'('sp<,cth'o pl'oviml'nto.
qne,
p(':o COIl!'i(\lho do in:->tl'uc:ão da Escol:l. ~Iilitar, fOl'nm
d"'?larados \'l1g0S os lugar('s do pl'off'ssol' da 5.1L cad i'l!'lI-B:t1ística e da. W.n cadeira-Astronomia,
Geotlesia,
TOpogi·afia.
O

n.
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Os candídaton
ao referido lugar devem satisfazer às
condições prescritas
no artigo 2.° e seu § único do regulamento
para o provimento
dos lugares
do magistério da Escola Militar, aprovado por decreto n," 13:764,
de 13 do Juuho do 19:!7. Ordem. do Exércitc n.? 7, L."
série, do 30 de .Iunho do lD:.!7.
Os candidatos
devem npresontnr
na Secretariu
da
Escola, até às quinze horas do dia 15 de Abosto de
10:!9, as suas doclarnçõos feitas cm papvl solado o dirigitla3 ao comaudanto
da Escola,
instruídas
com os
documentos
a quo se refere o artigo 3.° o seu § único
l10 citado regulamento.

11. o-Ministério

da Cuem - Rel,artição Ceral

a) Declara-se qne não foi por motivo disciplinar
a colocação no extinto quadro dos cillwl:le:-l militares, insorta
na Ordem do R.r:ft-rttú n.? 5, :!." série. do corrcute ano,
do capitão capelão Elísio Mnt. us de Campos.

b) Declara-se
que se acha à venda no depósito do publicações
dõsto l\1inist{'rio, pelo preço <I(l '2:!{j, a lista
geral do antiguidades
dos oficiuis do exército m-tropolitauo e empregados
civis referida aos anus do lU2ô, 10:37
o 19:!8.
c) Vencimento
que, em conformidudo com ti dontrina
do artigo 2õ.o do decreto n ..o 4:7T){), dll :!8 ele A~osto de
101H, e nos termos da lui n." l.üUH, de !.) dll Setembro
de 102-1-,compete ft enfermeira cm s<'guida mencionada,
transferida
para a aituução de reforma pelu presento
Ordem do Eaiér cito :
Enfermeira
militar

Silvintt

Teixeira

de Sousa,

:33,533,

Obituúrio
lD20

Abril
1\)26
\1!osto

8-Alferes
miliciano de cavalaria
Suade.
18 -

General «ra,lnallo

Luciano

antiuc,'o .Iau lei

.\ ItÚlI io I'l'rcir.~ <1:1

~ilva.

1929
J~nciro

4-

Major m{·c1il'omiliciano
LIa Aguilar.

.\rtul' .\fa.·imino

'lll'aiv:.l
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Coronel, reformado, António <1(' }faO'alhães Fonseca.
21- Geueral, reformado, António Luís (~omcs Branco
Morais Sarmento.
28 - Capitão, na situação do reserva, l'rocópio do Lima.
1- Coronel dt' r-avalnri a. COIU o curso do «stado maior,
D. Jo~t', de xerpn Pirueutel de Sousa Coutinho.
2 - Capitão de iufalltat"ia Si lvestrc Josó Barreira.
:!- Alteres picador JO~t·· Fr ancis-o J:ll'a.
3- Coronel, na situaçrío
de 1'e601"\ a, JoãJ lhptista
do
Santaua Lei ria
8 - Corc.rel, lia situação de reserva .. \ lfrerlo Dj alrnc
}Iartins de Azevedo.
lO
('01'0111'1, na situnçâo
de r05(,I'\:I •• \ntúnio Augusto
Cnrvulho d1 Costa.

13 -

Rcct:ificQQões
.-a Ordem tio Exército

I. 21, Olld,) so lê:
Na

II.· 2, 2.' série, do concuto

ano. p. ;:> I,

1:10." deve ler-se: "434,..
Urdem do J:..célcito II.· 6, ~.' súri«, do corrente
(t

ano, p. 1!H,
p. 1!J~, 1. '.!.7
e 38, ondo se lê: "Teles o Jo";.,, deve Ipr-se re-pectl vauiout« :
,<,relo o João»; p. lH3, I. 6, onde se lê: « vugusto», deve ler-so:
tt.\ntúllio".

I. 24, oude se lê: «p rirue lro s , devo Ier-se : • cgundo";

Júlio Ernesto de Morais Sarmento,

Está conforme.

•
I'

.,

•;,"

MINISTERIO DA GUERRA
7 DE JUNHO DE 1929

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

~==.==================================~==
Publica-se ao Exército o seguinte:

1. 0_ Deereto
Ministério da Guerra - Rcpartiç~o Geral

Usando da faculdade que mo confere o n.? 2.0 do artigo 2.° do decreto n." 12:740, do 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo LOdo decreto
n.O 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do
Ministro da Guerra: hei por bem decretar que, nos
termos do decreto n, o 16:070, de 25 de Setembro do ano
findo, se pague o subsidio mensal de 61$ a D. Soledade
Oândida do Jesus de Sá, viúva do tenente na situação
de reserva António Joaquim.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
Oxecutar. Paços do Govõrno da República, 18 de Maio
de 1929.-ANTC>Nfo
OSCAR DE FRAGOSO CA1UIONA.Júlio Ernesto de Moraíe Sarmento.

2. ° - Por decretos de 18 do mês findo:
liuislério

da Goerra-

Ln Direcção Gcral- 2.a Repartição

S Nula o de nenhum efeito a parte do decreto de 24 do
..e~embro de 1921, que promovou a capitão módico mihClano o alferes médico mílicíano do distrito de recrutamento n,? 6 Carlos Meneses Antunes de Lemos, por só
agora se ter reconhecido que o referido oficial faleceu
em 7 de Fevereiro de 1909.
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Regimento de infantaria n.s 11

Capitão de infantaria, adido, Augusto Saraiva Ramos,
que de regresso do Ministério do Interior se apresentou
em 9 do corrente mês, por ter deixado de prestar serviço na guarda nacional republicana.
Adido ao quadro

Tenente de cavalaria, adido, Lino Vaz Palma Antunes,
que de regresso do Ministério do Interior se apresentou
em 11 do corrente mês, por ter deixado de prestar serviço na guarda nacional republicana.
Qua.dro da. arma de engenharia.

Tenente de engenharia, adido, António Ribeiro Mendonça, que de regresso do Ministério das Colônias se
apresentou em 11 do corrente mês.
Quadro espeoíal a que se refere o artigo 5.° do deoreto
n.· 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Capitão miliciano de infantaria, do mesmo quadro,
adido, Francisco Martins de Oliveira Santos, que de
regresso do Ministério das Oolónias se apresentou em
7 do corrente mês,
Adidos

'I'enente-coronol de infantnria, no quadro da arma,
Eugénio TOrre do Vale; maj or do regimento de artilharia ligeira n, o 2 Alfredo Pedro do Almeida, e tenentes
do regimento de infantaria n. o 10 António Eduardo de
Oliveira Faria e do grupo independente de artilharia
pesada n. o 2 António Pinto de Balsemão Canhoto, o primeiro por lhe tor sido concedida licença ilimitada e os
restantes por terem sido requisitados para desempenharem comissões de serviço dependentes, o segundo e o
quarto do Ministério das Colónias, nos termos respectivamente do artigo 9.0 do decreto de 20 de Janeiro de
1910 o do artigo 2.0 do decreto n.? 13:309, do 23 do
Março do 1927, o o tere oiro do Ministério do Interior, na
guarda nacional republicana.
Reserva

Coronel de infantaria, chefe da V' Repartição da 1.a
Direcção Geral do Ministério da Guerra, José Joaquim
Canhão, por ter sido julgado incapnz do serviço activo
pela junta hospitalar de inspecção.
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3. o - Por decretos de 25 do mês findo:
lIinistério da Guerra -

ta Direcção Geral- 2.a Repartição

Concedidas as vantagens de que trata o § único d~
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 vão designadas, aos oficiais em
seguida mencionados:
Por ter completado o tempo de servico efectivo, como oficial,
necessário para o segundo aumento de fO por cento sôbre
o sôldo:

Cavalaria --1\1ajor José Júlio Duarte e Silva, na Di~
recção da Arma de Cavalaria, desde 1 de Novembro de

1928.

Por terem completado o tempo de serviço efectivo, como oficial, necessário para o primeiro aumento de iO por cento
sôbre o sôldo:

Infantaria - tenente-coronel Alberto da Silva Pais,
no distrito de recrutamento e reserva n. o 3; major Carlos António de Bragança Parreira, na 4.:l Repartição da
2.4 Direccão Geral do Ministério da Guerra, desde 1 de
~bril de 1928; capitão Aníbal Augusto, adido, no Milllstério das Colónias, desde 1 ele Novembro d 1027;
!enentes: Francisco Botelho Cardoso, no regimento de
Infautaria n. o 18, de de 1 de Novembro do 1928; Aug.usto César Antunes de Sousa Dias, adido, no Ministér~o das Colónias, desde 1 do Dezembro de 1928; AntónlO Borgos Ferreira,
na guarda pacional republicana,
esdo 29 do Março do corrente ano. Cavalaria - tenente
osá Pimenta Segurado de A velar Machado, no regiIneuto de cavalaria n." 2, desde 6 de Fevereiro do corrente ano.

1

Por terem completado o tempo de serviço efectivo, desde a sua
promoção a tenente, necessário para o primeiro aumento
de iO por cento sôbre o sóldo :

Artilharia - major Augusto Gonealv s Pereira de
B,arros, no regimento do artilharia ligeira n.o--ü, desde
22 de Abril do corrente ano. Serviço veterinário militar-capitão
João de Alm 'ida
cara, no regimento de
cavalaria n. o 9, desde 20 de Julho de 19~8.
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Aumentado ao efectivo do exército o tenente de artilharia Adão Inácio Carrapatoso, que, encontrando-se na
situação de desertor, foi capturado em 20 do corrente
mês.
Estado

maior general

General José Ernesto de Sampaio, ficando exonerado,
pelo pedir, de director da arma de infantaria.
Quadro da arma de cavalaria

Tenente de cavalaria, adido, Acácio José Rodrigues
Laje, que, para preenchimento de vacatura no respectivo quadro, se apresentou de regresso do Ministério do
Interior em 17 do corrente mês, por ter sido dispensado
do serviço da guarda nacional republicana.
Quadro especial a que se refere o artigo 5.° do deoreto
n.· 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Capitão miliciano de telegrafistas, do mesmo quadro,
adido, Manuel de Medeiros Tânger, devendo ser considerado nesta situação desde 30 de Agosto de 1926, data
em que foi dispensado do serviço da guarda nacional
republicana.
Adidos

Tenentes, de infantaria, no quadro da arma, Manuel
de Meneses d€l Melo Vaz de Sampaio, e do regimento
de artilharia de costa n." 2 Carlos de Sousa Gorgulho,
por terem sido requisitados para desempenharem comissões de serviço dependentes do Ministério das Colónias,
o primeiro nos termos da carta de lei de 12 de Abril
de 1892 e do regulamento de 9 de Julho do mesmo ano
e o segundo nos termos do decreto n. ° 13:309, de 23
de Março de 1927. •
Disponibilidade

Major de infantaria Luís Gonzaga Cardoso de Meneses Pinheiro, por ter ficado nula e de nenhum efeito, por
decreto de 27 de Abril findo, a parte do decreto de 14
de Julho de 1927, que o separou do serviço do exército.
Reforma

Coronel, na situação de reserva, José Bernardino de
Sousa Romano, capitão miliciano de cavalaria, piloto
aviador, Frederico da Fonseca Rosado e Almeida Pinheiro. e alferes do regimento de artilharia ligeira n," 1
Amadeu da Ounha Oliveira, o primeiro por ter atingido
o limite de idade, nos termos do n.? 3.° do § 2.° do ar-
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tigo 60.° do decreto n.? 12:017, de 2 de Agosto de 1926,
e os restantes por terem sido julgados incapazes de todo
o serviço pela junta hospitalar de inspecção, sendo o segundo nos termos do artigo 9.° do decreto de 25 de Maio
de 1911.
Baixa de serviço
Alferes milicianos de reserva, do extinto distrito de
racrutamento n,o 2, Leopoldo Carlos Madeira, e do extinto distrito de recrutamento n , ° 15, Higino Augusto
de Sá e Castro, por terem atingido o limite de idade,
nos termos do § 5.° do artigo 61.0 do decreto n. o 12:017,
de 2 de Agosto de 192G.
Ministério da Guerra -

t.a Direcção Geral- 3. a Repartição

Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 14 do
Julho de 1927, inserta na Ordem do Exército n." 10,
2. série, de 16 do mesmo mês e ano, que determinou
que tivesse baixa do serviço militar, por se achar incurso
nas disposições do artigo 2.0 do decreto com fôrça de lei
n." 13:137, de 15 de Fevereiro do mesmo ano, o primeiro sargento do regimento de infantaria n. o 20 João
da Silva, excepto no que respeita ao direito a quaisquer
vencimentos, que não poderá ser-lhe roconhecido em relação ao tempo em que não prestou serviço militar.
11

4. o-Por decretos de 1 do corrente mes :
linistério da Glerra- La Direeçio Geral-

f.& Repartiçio

Condecorado, por deliberação do Supremo Tribunal
Militar, com a medalha militar do prata de classe de
bons serviços, com palma, por se achar ao abrigo da
alínea b) do § 2.° do artigo 8.° do regulamento para a
concessão da medalha militar, de 28 de Setembro de
1917, o n.? 3.° do artigo 13.0 do mesmo regulamento,
alterado pelos decretos n. o G:093, de 11 de Setembro
de 1919, e n.? 12:081, de 9 do Agosto de 1926, o primeiro sargento n, o 10G/E da companhia do depósito do
regimento de infantaria n.? 16 Joaquim de Almeida.
Condecorado com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços, por se achar ao abrigo da alínea a)
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do § 2.° do artigo 8.° do regulamento para a concessão
da medalha militar, de 28 de Setembro de 1917, o coronel de infantaria Francisco Bernardo do Canto.
liuistério da Guerra - f.a Direcção Geral- 2.n1lepartiçãe

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 as datas que lhos vão designadas, aos oficiais em
seguida mencionados:
Por terem completado o tempo de serviço efectivo, como oficial, necessário para o segundo aumento de lO por cento
sôbre o sôldo :

Infantaria-e- capitão Manuel Luis Baptista Marçal, no
quadro da arma, desde 1 de Novembro de 1928. Secretariado militar-capitão
Joaquim Matias, na Farmácia
Central do Exército, desde 22 de Abril do corrente ano.
Por terem completado o tempo de serviço efectivo, como oficial, necessário para o primeiro aumento de lO por cento
sôbre o sôldo:

Infantaria- capitão Mário Marrecas Ferreira Pimentel, no regimento de infantaria n." 10, desde 1 de Novembro de 1927; tenente António Afonso Pereira, adido
ao quadro, desde 1 de Novembro de 1928. Cavalariacapitão Jacques Rafael Sardinha da Cunha, no quadro
da arma, desde 19 de Junho de 1928. Aeronáuticacapitão Carlos Esteves Beja, no qnadro da arma, desde
1 de Novembro de 1927. Serviço de administração militar-tenente
João Nunes Branco Pardal, no depósito
de material de guerra, desde 28 de Março do corrente
ano. Quadro auxiliar dos serviços de artilharia-tenente
Adriano 'I'eixeira Correia, no regimento do artilharia
ligeira n. ° 5, desde 1 de Novembro de 1928.
Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 21 de
Janoiro do 1928, que passou à situação de adido, por
ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de
serviço dependente do Ministério da Instrução, o tenente
de infantaria, no quadro da arma, António Barbosa, ficando na situação de disponibilidade até ter vaga. para
entrar no respectivo quadro.

I
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Adido

Tenente do regimento de eavalaria n. o 5 Carlos Alexandre Rodrigues de Soure, por ter sido requisitado
para desempenhar uma comissão de serviço dependente
do Ministério do Interior, na guarda nacional republicana.
Reserva

Coronel de infantaria, graduado, adido, em serviço no
Ministério das Colónias, Hermenegildo Rosado Saúde,
nos termos do n." 4.0 do artigo 2.° do decreto de 25 de
Maio de 1911Reforma

Coronel Abílio Baeta das Neves Barreto, e capitão
João Ferreira Machado, ambos na situação de resEV"va,
por terom 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.
5. o -

Portarias

Por portaria de 18 do mês findo:
linistério da Guerra - 2.& Dirccçio Geral- t.& Repartiçãe

Tendo a comissão nomeada, por portaria de 28 de
Março de 1925, inserta na Ordem do Exército n." 5, 2.~
série, do mesmo ano, para estudar os métodos de análise dos medicamentos a adquirir para o exército, terminado os seus trabalhos: manda o Govêrno da Ropública Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, dissolver a
referida comissão e louvar os seus membros abaixo
mencionados pela inteligência, critério, zêlo e muita competência com que se desempenharam dos trabalhos de
que foram encarregados:
Major farmacêutico José Maria Pinto da Fonseca.
Primeiro tenente farmacêutico naval Carlos Cãndido
Coutinho.
Capitães farmacõuticos Bernardo Augusto da Costa
Simões o José Pedro Alves.
Tenontes: farmacêutico Homero Ferreira e do quadro
auxiliar do serviço de saúde Alfredo da Palma Vaz.
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Por portarIas de 31 do mês findo:
Ministério da Guerra -

ta Direcção Gcral- ta Repartição

Tendo sido exonerado, a seu pedido, de director da
arma de infantaria o general José Ernesto Sampaio:
manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar o referido oficial general pelo
zêlo, inteligência e competência de que deu provas no
desempenho das suas funções.
Tendo o capitão de infantaria Liberato Eugénio de Sá
Viana Brandão elaborado o ~Manualpara o emprêqo da
metralhadora ligeira Lewis, o qUt11foi publicado em 1919
a expensas do Ministério da Guerra, em virtude de proposh da Comissão Técnica da Arma de Infantaria qU0
o julgou um trabalho de merecimento e utilidade: manda
o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da
Guerra, louvar o referido oficial pelo citado trabalho, em
que revelou, além de dotes de inteligência, muita competência e interêsse pela instrução do exército.

Por portarias de 1 do corrente mês:
lIinistério da Guerra - Repartição do Gabinete

Tornando-se absolutamente necessário estabelecer as
'dotações de material do aquartelamento, sua rigorosa
nomenclatura, fixação de padrões e tempo de duração
de cada artigo, a distribuir pelas várias dependências
dos quartéis e estabelecimentos militares, de forma a
obter-se a maior uniformidade em móveis e utensílios da
mesma designação:
Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, que uma comissão constituída pelos
oficiais adiante indicados, dos quais o mais graduado servirá de presidente, e o de menor graduação de secretário, tendo em atenção as regras da mais severa. economia, proceda com urgência à revisão dos padrões
actualmente adoptados no exército, propondo as modificações a introduzir nos que devem ser mantidos, para
sua melhor utilização, e os que devem ser abandonados
no têrrno da sua duração:
Tenentes-coronéis do serviço de administração militar
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Francisco Homem de Figueiredo, Abel da Fonseca Osório
e Armando de Almeida Lima.
Majores: de infantaria Mário Augusto Teixeira Dinis e
de artilharia João Gonçalves de Sousa Costa.
Capitães : de engenharia Raúl Cardoso Ressano Garcia
e do serviço de administração militar José Gonçalves
Macieira Santos.
Ministério da Guerra - f.a Direcção Geral -~. a Repartição
Tendo sido nomeado para outra comissão de serviço
o coronel de infantaria Frâncisco Bernardo do Canto,
qne durante largo tempo comandou o regimento de infantaria n.? 1: manda o Govêrno da. República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, louvar o referido oficial pela
muita competência, dedicação, lealdade e inexcedível zêlo
com que exerceu aquele comando, no qual evidenciou grandes qualidades de carácter e de patriotismo, especialmente
em momentos de grave risco para a Pátria e República,
pelo que os serviços que prestou naquele comando, e pelos
quais é louvado, devem ser considerados como comissão
extraordinária e importante de serviço.

6. o - Por determinação do Govêrno da República:
liDistério di. Guerra -

3,&

Direcção Geral -

2,&

Repartição

Adjunto, interino, o capitão de infantaria, da extinta
secção de cartografia, Alfredo Abel da Costa.
Estado maior general

Ajudante de campo do general José Ernesto de Sampaio, o capitão de infantaria Fernando de Castro da Silva
Canedo, ficando exonerado de igual cargo do director
da arma de infantaria.
L" região militar

Sub-chefe do estado maior, o major de infantaria, com
o curso do estado maior, adido ao quadro, António Daniel de Matos.

•
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Chefe da 1.3. Repartição, interino, o capitão do seeretariado militar Afonso Pinto da Costa.
Chefe da 2. a Repartição, o capitão do secretariado militar Arnaldo de Oliveira.
Chefe da 4. II. Repartição, o major de infantaria, com o
curso do estado maior, adido ao quadro, António José
Adriano Rodrigues.
Adjuntos, os capitães: de infantaria Alfredo Augusto
da Silva Braga e do secretariado militar Firmino Ferreira; tenentes: de infantaria Dario Tamegão ; de artilharia Clemente Galhardo Gonçalves da Gama; de cavalaria José Car4080 'Martins de Meneses e do secretariado militar José Bernárdino Tôrres Júnior e José
Pereira da Costa, e alferes do regimento de infantaria
n. o 18 Carlos Adriano da Fonseca.
Adjuntos interinos, os capitães do secretariado militar
José Mário Coutinho e adido ao quadro Silvestre António Carneiro Duarte.
Presidente do conselho administrativo, o tenente-coronel
do serviço de administração militar, da extinta 1.11. inspecção de administração militar, Acácio Augusto de
Araújo Negrão e Sousa.
Tesoureiro do conselho administrativo, o capitão do
serviço de administração militar, da extinta 1.11. inspecção
de administração militar, Joaquim Gomes Salazar Braga.
Secretário do conselho administrativo, o tenente do
serviço de administração militar Humberto Marinho Pereira Maciel.
Comandante da formação do comando, interino, o major do quadro auxiliar dos serviços de artilharia António
l4aria.
Subalternos da formação do comando, os tenentes:
do batalhão de metralhadoras n.? 3 Alberto Guimarães
Baptista e interino do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia Júlio Meira do Amorim.
2.' região militar

Chefe do estado maior, o tenente-coronel de artilharia,
com o curso do estado maior, adido ao quadro, António
José Bernardes de Miranda.
Sub-chefe do estado maior, o major de infantaria, com
o curso do estado maior, adido 110 quadro, César Augusto Mano.
Chefe da 2.11.Repartição, o capitão de infantaria José
Rodrigues Gaspar.
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Chefe da 4.a Repartição, o capitão do infantaria, com
o curso do estado maior, Luís Vaz Pacheco de Castro.
Adjuntos: capitães: de infantaria Aníbal da Conceição
da Costa e Silva Pinto dos Santos e, com o curso do
estado maior, José Guimarães Físher, e do secretariado
militar António Pedro Fernandes; tenentes: de infantaria José Moniz de Sá Côrte Real Amaral, Josó Hermano
Magalhães Ferreira) e, adido ao quadro, Raúl da Conceição Gonçalves Bravo, do regimento de cavalaria n.? 8
José do Nascimento A1Ycs e do secretariado militar
Josó Martins Ribeiro e António Maria Romão.
Presidente do conselho administrativo, o major do serviço de administração militar, da extinta 2. a inspecção de
administração militar, Carlos Gomes Teixeira.
Tesoureiro do conselho administrativo, interino, o tenente de infantaria Manuel Francisco da Costa.
Comandante da formação do comando, o capitão do
quadro auxiliar dos serviços de artilharia António da
Silva Soares.
Subalterno da formação do comando, o tenente de infantaria, adido ao quadro, João Maria Simões Pereira de
Brito.
3.' região militar

Chefe do estado maior, o coronel de infantaria, com o
curso do estudo maior, adido ao quadro, José Arrobas
Machado.
Sub-chefe do estado maior, o tenente-coronel de infantaria, com o curso do estado maior, adido ao quadro,
José Joaquim Ramos.
Chefe da La Repartição, interino, o capitão do secretariado militar António José Gouveia.
Ohefe da 2.11 Repartição, o capitão do secretariado
militar Artur da Silva Videira.
Ohefe da 4. a Repartição, interino, o capitão de infantaria José Joaquim llenriques.
Adjuntos: capitão de infantaria José Luciano Martins
Oorreia; tenentes: de infantaria José Teixeira o Guilherme Schulze da Silva e do secretariado militar José
Farinha, e alferes do secretariado militar Marcelino
Esteves.
Adjuntos, interinos, os tenentes de infantaria Vergilio
de Assunção Matos e Manuel Luis Antunes.
Presidente do conselho administrativo, o major do
serviço de adminístração
militar, da extinta 3. a inspecção do administração militar, José Barbosa Oamejo.
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Secretário tesoureiro do conselho administrativo, o
tenente do serviço de administração militar Alberto de
Sousa Amorim Rosa.
Comandante da formação do comando, o capitão do
quadro auxiliar dos serviços de artilharia José da Conceição.
Subalternos da formação do comando, os tenentes: de
infantaria miliciano do quadro especial João Alves de
Sousa e interino do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia Francisco Fonseca, ficando O primeiro exonerado de ajudante de campo do comandante da região.
4." região militar

Chefe do estado maior, coronel de infantaria, com o
curso do estado maior, adido ao quadro, Armando Bertoldo Machado.
Sub-chefe do estado maior, o major de artilharia, com
o curso do estado maior. adido ao quadro, José Guerreiro de Oliveira Duarte.
Chefe da 1.a Repartição, interino, o tenente do secretariado militar José Vitorino dos Santos.
Chefe da 2.11 Repartição, interino, o capitão capelão
João da Costa Lobato.
Chefe da 4.11 Repartição, interino, o major do regimento de artilharia ligeira n.? 1 Manuel da Silva Martins.
Adjuntos, capitão de cavalaria Abílio Pais Ramos, e
tenentes: do secretaríndo militar Luis Freire e adido ao
quadro António José Pereira Pinto de Macedo.
Adjuntos, interinos, os tenentes de infantaria, adido
ao quadro, José do Pêso e Sousa Benchinol e do quadro
auxiliar dos serviços de artilharia, adido ao quadro do
regimento de artilharia ligeira n,o 1, José Domingos
Rodrigues Candeias.
Presidente do conselho administrativo, o capitão do
serviço de administraç-ão militar, da extinta 4.& inspecção de administração militar, Agnelo Augusto de Gouveia
Cabral.
Secretário tesoureiro, interino, o tenente de infantaria,
adido ao quadro, Júlio Lopes Custódio.
Comandante da formação do comando, o capitão do
quadro auxiliar dós serviços de artilharia José Francisco
Calhau.
Govêrno

Militar

Chefe da secretaria interino,
João Alpoim Borges do Canto.

dos AQOres

o capitão de infantaria
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Adjunto, o capitão de infantaria António Silveira Bettencourt .
. Arquivista, o tenente de infantaria Albino Estanislau
Bettencourt de Quadros.
Comandante da formação, o tenente de infantaria João
Baptista de Lima.
DireoQíio da arme, de infantaria

Director interino, o coronel de infantaria, tirocinado,
da 3." ínspeccão de infantaria, Raúl Olímpio Boaventura
Ferraz.
Chefe da 2. a Repartição; o tenente-coronel de infantaria, no quadro da arma, Albino Cândido Pinheiro de
Castro.
Adjuntos, os capitães de infantaria, supranumerário,
Filipe da Conceição Rodrigues e da extinta 5.a Repartição da 3.3 Direcção Geral do Ministério da Guerra,
Tito Lívio Raposo da Ponte.
3.' Inspecção

de infantaria.

Inspector interino, o coronel de infantaria, tirocinado,
no quadro da arma, João Estêvão Águas.
Quadro

da arma de infantaria

Coronel de infantaria, da Direcção da arma, António
Augusto Dias Antunes.
Tenente-coronel de infantaria, da extinta secção de cartografia do estado maior do exército, Jos6 Estêvão Cacela de Vitória Pereira.
Majores de infantaria Alfredo Ferreira Gil, Boaventura da Encarnação Aguiar ~ Abel Augusto TOrres, respectivamente, das extintas 2.a, 4.& e 5.a inspecções de
infantaria.
Capitães de infantaria: da extinta secção de cartografia do estado maior do exército, Marcelino Pais de
Figueiredo Alves; do quartel general da La regi1to militar, António Eduardo Cabral e Castro; da extinta La
inspecção
de infantaria, Artur Carlos de Barros Basto;
da extinta 2.a inspecção de infantaria, José Rebôlo de
Melo Cabral; da extinta 4. a inspecção de infantaria, J oaquim José Marques e Afonso Sande Lemos.
Tenentes de infantaria: da extinta secção de cartografia do estado maior do exército, Alfredo Pimenta Ramos
de Faria Júnior, Raúl Jos6 Ribeiro Leite, Duarte Rodrigues de Almeida, José Vieira da Silva, Antó!lio Ro-
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drigues Areosa Feio, Jorge César Baptista, Eugénio Carlos de Magalhães Figueiredo e Antero Dâmaso das Neves; do quartel general da 2. região militar, Guilherme
Carlos Ferreira Pinto Bastos Carreira, Henrique Guilherme Antunes Baptista e Raúl de Figueiredo Rodrigues de Almeida.
li

Adidos ao quadro

Capitão de infantaria, do quartel general da 2. a região' militar, Gil Augusto Domingos da Silva.
Tenente de infantaria do quartel general da 2.a região militar José de Jesus Pita.
Quadro espeoial a que se refere o artigo 5.° do deoreto
n.· 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Tenente miliciano de infantaria, do mesmo quadro, da
extinta secção de cartografia, do estado maior do exército, Armando de Oliveira Pimental.
Regimento de infantaria n.· 1

Comandante interino, o tenente-coronel Eduardo Bandeira de Lima Júnior.
Regimonto de infantaria n.· 16

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Alberto
Tavares de Magalhães.
Regimento de infantaria n.· 17

Tonento de infantaria,
Barbosa.

em disponibilidade, António

Batalhão de caçadores n.O2

Alferes do batalhão de caçadores n. o 5 Júlio de Araújo
Ferreira, pelo pedir.
Batalhão de caçadores n.· 8

Comandante, o tenente-coronel de infantaria, no quadro da arma, António Vaz Velho da Palma.
Batalhão de ciclistas n." 1

Capitão de infantaria,
José Pereira Saldanha.

no quadro da arma, António

Distr:1to de reorutamento e reserva n.s 5

Tenente-coronel do regimento de infantaria
José de Melo Miguéis,

n, o

1 João
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2.' companhia. de reformados

Comandante, o capitão de infantaria,
Nicolau António de Andrade.

adido ao quadro,

2.' inspeoção de artilharia

Exonerado de inspector interino o coronel de artilharia, no quadro da arma, Alberto Carlos das Neves e
Castro.
Quadro da arma de artilharia.

Capitães de artilharia, da extinta secção de cartografia do estado maior do exército, João Nepomuceno de
Brito Limpo Serra e Segismundo Alvares Pereira de
Lima.
Tenente de artilharia Adão Inácio Carrapatoso.
Quadro auxiliar dos serviços de artilharia

Tenentes, do mesmo quadro: da extinta secção de cartografia do estado maior do exército, José Júlio da Silva;
do quartel general da 2.:l região militar, Manuel Gomes
Coelho, o da extinta 4. a inspecção de artilharia, Pedro
Joaquim de Carvalho.
Regimento de artilharia ligeira n,s 2

Capitães do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
da 2.:1 companhia do trem hipomóvel, Manuel António
Mourinha de Almeida e António Castanheira.
Tenentes do quadro auxiliar dos serviços de artilharia: da 2.& companhia do trem bipomóvel Manuel Pereira
da Costa, David Paulo Assis Cortesão e, adido ao quadro, António Lopes Farinha.
Grupo mixto independente de artilharia. montada. n.O14

Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
adido ao quadro, da 2.:tocompanhia do trem hipomóvel,
Emídio Pereira da Costa.
Grupo mixto independente de artilharia montada n.O24

Capitão da extinta 3.:\ inspecção de artilharia Ramiro
Antunes Farinha Pereira, sem dispêndio para :l. Fnzenda
Nacional.
3.' companhia de trem hipomóvel

Tesoureiro, o capitão do serviço de administração militar, da extinta 5." inspecção de administração militar,
Manuel Augusto Edmond dos Santos.
•
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tnspecção da arma de cavalaria

Adjunto, o capitão de cavalaria, da Direcção da arma,
Luís Filipe Azinhais Mendes.
Quadro da arma de cá.valaria

Capitão de cavalaria, da extinta inspecção da arma,
Tomás Augusto Salgueiro Fragoso.
Tenente de cavalaria, do quartel general do Govêrno
Militar de Lisboa, António Simões de Paiva.
Regimento de cavalaria n.O 2

Capitão picador do regimento de artilharia ligeira n.? 5
Álvaro Pedro Augusto, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Tenente de cavalaria, adido ao quadro, António Inocêncio Moreira de Carvalho, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de cavalaria n.· 8

Tesoureiro do conselho administrativo, o capitão do
serviço de administração militar, do quartel general da
1.a região militar, Adriano Joaquim de Carvalho, pelo
pedir.
DirecQão da arma de engenharia

Adjunto da Direcção, o coronel de infantaria, com o
curso do estado maior, adido ao quadro, Alberto Guerreiro Peixoto e Cunha, ficando exonerado de instrutor
permanente dos cursos de informação da Escola Central
de Oficiais.
Chefe da. 1.a Repartição, o coronel de engenharia Rui
Viterbo Fragoso Ribeiro.
Chefe da 2.a Repartição interino, o major de ongenharia Eugénio António Duro Xavier.
Chefe da 3.a Repartição, o tenente-coronel de cnge. nharia Roberto de Oliveira Pinto.
Adjuntos, os capitães: de engenharia António Nunes
Freire; milicianos, do quadro especial de pioneiros João
Eugénio; da inspecção do serviço de propriedades e
obras militares Mário Graça; do tolografistas Manuel
de Medeiros 'I'ãnger ; do quadro auxiliar dos serviços de
engonharia Manuel José de Carvalho, o da inspecção do
serviço de propriedades e obras militares António Manuel
Botelho.
Desenhadores, os majores do infantaria, no quadro
da arma, Alfredo Ribeiro da Fonseca e Carlos de Noronha.
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Chefe do arquivo, o capitão do secretariado militar
José de Sousa.
Adjunto do arquivo, o tenente do secretariado militar
João Vicente Fernandes Corado.
Inspecção das tropas e serviços de pioneiros

Adjuntos, o capitão de engenharia, da extinta inspecção das tropas de pioneiros, ~duardo Peres e o tenente
do quadro auxiliar dos serviços de engonharia, da mesma
extinta inspecção, Manuel João Ferreira.
t

Inspecção das tropas de comunicação

Adjunto interino, o major do quadro auxiliar dos serviços de engenharia António de Sena Cardoso Farinha
Relvas.
Adjuntos, os capitães de cavalaria .. com o curso do
estado maior, do quartel goneral do Govêrno Militar de
Lisboa, Angelo de Aguiar Ferreira, e do quadro auxiliar dos serviços de engenharia José Viegas dos Mártires.
Secretário tesoureiro, o capitão do serviço de admiuistração militar, adido ao quadro, Augusto Alves Rodrígues.
Inspecção do serviço das obras e propriedades militares

Inspector, o coronel do engenharia, do comando de
engenharia do Govêrno Militar do Lisboa, Inácio Manuel do Sousa Freire Pimentol.
Quadro especial a que se refere o artigo 5.° do decreto
n.> 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Capitão miliciano de pioneiros, do mesmo quadro,
João Eugénio, devendo ser considerado nesta situação
desde 1 do Novembro de 1926, data em que deixou d
prestar serviço na extinta escola de condutores militares
de automóveis.
Depósito do material aeronáuticn

Capitão de aeronáutica, do grupo de aviação
mação n.? 1, José Poreiru Gomes Júnior.

de infor-

Dtrecçao do serviço de saudo militar

Adjunto da Direcção, o major do infantaria, com o
curso do estado maior, chefe da brigada norte da extinta
secção de cartografia, Raúl Frederico Rato.
Adjunto, o capitão médico da Escola Prática do Administração Militar Aníbal do 1\1010 o Castro Saltor Cid.
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2.- companhia de saúde

Tenentes: do quadro auxiliar dos serviços de artilharia, da extinta 2.& inspecção de artilharia, Manuel Simões Tejo, e do quadro auxiliar dos serviços de saúde,
/' do hospital militar auxiliar de Chaves, Artur Simões,
sendo êste sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Direcção do serviço veterinário militar

Chefe da La Repartição interino, o tenente- coronel
veterinário da extinta 5.a inspecção do serviço veterinário militar José Manuel de Barros Júnior.
Chefe da 2. a Repartição interino, o tenente-coronel
veterinário Manuel Brás Serra.
Adjuntos interinos, os majores veterinários Estanislau
da Conceição e Almeida, e da extinta 2." inspecção do
serviço veterinário militar Macário Evangelista de Sousa.
Chefe do arquivo, o tenente do secretariado militar
Pedro Caldeira de Avelar.
Inspecção do servíço veterinário

Inspector, o tenente-coronel veterinário, da extinta
4.a inspecção do serviço veterinário militar, António
Carlos de Fontes Pereira de Melo.
Adjunto interino, o tenente-coronel veterinário, da extinta 3.a inspecção do serviço veterinário militar, Alfredo
Pimenta do Almeida Beja.
Supranumerário

Tenente-coronel veterinário, da extinta La inspecção
do serviço veterinário militar, José Jorge Lobato Guerra.
Direcção do serviço de administração militar

Chefe da La Repartição, o tenente-coronel do serviço
de administração militar José Carlos de Almeida e Brito.
Chefe da 2. a Repartição, o tenente-coronel do serviço
de administração militar Armando de Almeida Lima.
Chefe da 3." Repartição, o tenente-coronel do serviço
do administração militar, da extinta 5. a inspecção de
administração militar, Eduardo Augusto Cortês.
Adjuntos: capitães do serviço de administração militar José Rôla Pereira do Nascimento, Carlos Eleutério
de Allneida; no quadro do mesmo serviço, José Gonçalves Macieira Santos; adido ao quadro, Pedro dos Santos e Silva; miliciano, do quadro especial, Alípio de Mendonça; o tenentes: do serviço de administração militar,
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Arnaldo da Costa Moura e, miliciano do quadro especial,
Raúl Pena ~ Silva.
Chefe do arquivo, O tenente do secretariado militar
Carlos Pinto dos Santos.
Secretário tesoureiro do conselho administrativo, o
capitão, miliciano, do serviço de administração militar,
do quadro especial, Artur Ribeiro de Almeida.
Inspecções do serviço de administração militar

Inspector, o coronel do serviço de administração militar Alfredo Ernesto Maltês Pico.
Sub-inspectores, os tenentes-coronéis do serviço de
administração militar, da extinta 4. inspecção de admi.nistração militar, Honorato Lúcio da Silva Morais e, da
extinta 5.a inspecção do mesmo serviço, Joaquim Marreiros.
Adjuntos, os capitães: do serviço de administração
militar António José Álvaro da Silva e Costa e Alfredo
Marques de Mendonça; da extinta 3. inspecção de administração militar Alcide de Oliveira; em disponibilidade,
Carlos Luís Gonçalves Canelhas; da extinta 5.· inspecção de administração militar Henrique Augusto Cesário.
li

li

Comissão técnica do serviço de administração militar

Vogais, os capitães: do serviço de administração militar, da Direcção do mesmo serviço, José Gonçalves Macieira Santos, e da Escolc Prática de Admistração Militar, Armando Luís Pinto.
Quadro dos oficiais do serviço de administração militar

Tenente do mesmo serviço, do regimento de infantaria
n." 10, Ernesto Gustavo de Arruda, por motivo disciplinar.
1.' companhia. de administração militar

Tenente do serviço de administração militar, do regimento de cavalaria n." 8, António Ventura, pelo pedir.
2.' companhia de administração militar

Tenente do serviço de administração militar, adido ao
quadro da 3. a Repartição da 2. Direcção Geral do Ministério da Guerra, Henrique José Lopes, pelo pedir.
li

. Secretariado militar
Supranumerário

Alferes do secretariado militar, do quartel general da.
2.- região militar, Francisco Marcelino Marques.
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Contencioso militar

Vogais: os coronéis do artilharia: Francisco Gonçalves, médico José Henriques Bugalho;
majores de
engenharia: Casimiro Artur da Costa Santos e da aeronáutica, Teófilo José Ribeiro da Fonseca.
Secretário interino, o tenente do serviço de administração militar Arnaldo Brasão.
Escola Central de Ofioiais

Instrutor permanente dos cursos de informação, o
coronel de infantaria, com o curso do estado maior,
adido ao quadro, da extinta secção de cartografia do
estado maior do exército, Carlos Maria Pereira dos
Santos.
Secretário interino, o tenente, adido ao quadro, do
regimento de infantaria n. o 17, Luís Gamito Dentinho.
ColégiO Militar

Ajudante, o capitão do batalhão de caçadores n.? 4.
João Carlos Guimarães, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
7. o -Ministério

da Guerra - Repartição do Gabinete

Tendo sido agraciados com as mercõs da Sociedade
Portuguesa da Cruz Vermelha abaixo designadas os oficiais e praças em seguida mencionados, é-lhos permitido
usar as respectivas insígnias:
Cruz

V crJ:Uelha de BeneD1erêncin.

Alferes, equiparado, da Cruz Vermelha, Carlos Peixoto
de Aguilar.
Cruz

Ver.rnelhn.

de Mérito

General, reformado, José Jerónimo Rodrigues Montoir
Tenento médico, miliciano, Fernando Alves do Sousa.
Soldado chauffeur da Cruz Vermelha, Salvador de AImoida.
Cruz

COD1eD1orativn.

Primeiro sargento do regimento
Joito Tiago Ferreira da Silva,

de infantaria n. o 13
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da Gucrra- f.& Direcç.'io Geral- t,a Repartição

a) Declara-se que, por decreto de 31 de Janeiro do
corrente ano, publicado no Diário do Govêrno n.? 114,
2. a série, de 20 de Maio findo, foi condecorado com o
grau de grã-cruz da Ordem Militar de Cristo o tenente-coronel de cavalaria José Ricardo Pereira Cabral, e por
decreto de 30 de Abril também do corrente ano, publicado no mesmo Diário do Govêrno, foram condecorados
com os graus das ordens que respectivamente lhes vão
indicados os seguintes oficiais:
OrdeDl. Militar

de Cristo

Comendador, major de infantaria
da Conceição Santos.

Miguel Francisco

OrdeDl. de Benclnerência

Grande oficial, major de aeronáutica João Luis de
Moura.
Cavaleiro, tenente de artilharia Francisco de Melo
Costa.
b) Tendo sido agraciado por Sua Majestade o Rei da
Bélgica com o grau de cavaleiro da Ordem da Coroa o
capitão médico miliciano Dagoberto Augusto Guedes,
é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do
regulamento das ordens portuguesas, aceitar aquela mercê
e usar as respectivas insígnias.
c) Declara-se que por decreto de 1 de Outubro de 1928,
publicado no Diário do Govêrno n. ° 55, 2." série, de 8
de Março do corrente ano, foi condecorado com o grau
de cavaleiro da Ordem Militar de Cristo o capitão médico miliciano Dagoberto Augusto Guedes.
d) Declara-se que por portaria do Mini~tério da Ma:
rinha, de 27 de Fevereiro do corrente ano, publicada no
Diário do Govêrno n.? 52, 2." série, de 5 de Março último, foram condecorados, pelo Instituto de Socorros a
Náufragos, com a medalha de prata de Filantropia e
Caridade o tenente do quadro auxiliar dos serviços de
engenharia J olto António da Velha, e por portaria de 29
de Abril findo, publicada no Diário do Gooêrno n. o 103,
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2.3 série, de 6 de Maio último, com a medalha de cobre
da mesma classe o tenente de infantaria Aires Baptista
da Costa.

e) Tendo sido agraciado pelo Govêrno da República.
de Cuba com as insígnias de oficialato da Ordem de
Honra e Mérito da Cruz Vermelha o major do serviço
da administração militar Eduardo Guedes de Carvalho
Meneses, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do regulamento das ordens portuguesas, aceitar
aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
f) Declara-se que por decreto de 22 de Maio do corrente ano, publicado no Diário do Govêrno n,o 117,
2.11 série, de 23 do mesmo mês, foi condecorado com o
grau de oficial da Ordem Militar de Cristo o tenente
médico miliciano Alberto Cruz.
g) Declara-se que fica sem efeito a concessão da medalha militar de prata da classe de comportamento exemplar ao tenente de aeronáutica, do grupo de aviação de
informação n." 1, Manuel Moreira Cardoso, publicada na
Ordem do Exército n. o 7, 2. a série, de 18 de Maio do
corrente ano, por se haver reconhecido que o mesmo
oficial já é condecorado com a mesma medalha.
h) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 d~
Setembro de 1917:
Medalho. de prato.
2.· Direcção Geral-3."

Repartição

Tenente do serviço de administração
ria de Sampaio Mariz,

militar José Ma..

3." regULomilitar
Direcção do serviço de propriedades

Major de engenharia

e obras militares

Jos6 Inácio de Castelo Branco.

Regimento de artilharia ligeira n.· 2

Tenente José Maria Freire Júnior.
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Grupo independente de artilharia de montanha n.· H>

Tenente António Dario Vieira.
Eaeola ailitar

de aero:Ráutioa

Tenente de aeronáutica José Avelino de Andrade.
Guarda nacional republicana

Tenente de infantaria José Pontes de Bits.

9. o -linistério

da Guerra - f.A Direcção Geral-

2,&

Repartição

a) Declara-se que devem ser considerados inspectores
interinos das 1.",2.& e 3." inspecções de infantaria, respectivamente os coronéis de infantaria, tirocínados, Alexandre José Melheiro, Francisco Soares ele Lacerda
Machado e Raúl Olimpio Boaventura Ferraz, e não inspectores, conforme consta da Ordem do Exército n.? 7,
2.& série, do corrente ano.
b) Declara-se que os coronéis de infantaria António
Gomes de Sousa Júnior e David Augusto Rodrigues
foram aprovados nas provas especiais de aptidão para o
pôsto imediato, respectivamente em 25 de Abril e 11 de
Maio findos. sendo-lhes aplicável desde estas datas a
designação de coronel tirocinado nos termos da determinação do n.? 3 da Ordem do Exército n.? 9, L" série, de
20 de Setembro do ano findo.
c) Declara-se que o coronel de infantaria José Joaquim Canhão, que, pela presente Ordem do Exército é
colocado na situação de reserva, continua desempenhando
as funções de chefe da V" Repartição da V" Direcção
Geral do Ministério da Guerra.
d) Declara-se que o major, em disponibilidade, José
Maria Duarte Bemfeito e tenente, supranumorário, António Jerónimo Arnão Taveiru da Paixão Metelo, ambos
de infantaria, chegaram à sua altura para entrar nos
respectivos quadros.
e) Declara-se que o capitão, adido ao quadro, do rogimento de infantaria n,o 16 Fernando Teixeira do Faria
passou ao serviço do Ministério do Interior, por ter sido
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requisitado para desempenhar uma comissrio de serviço
dependente do Ministério do Interior, na guarda nacional
repu blicana,
.
f) Declara-se que a colocação do capitão Augusto Saraiva Lemos no regimento de- infantaria n. o 11, inserta
na presente Ordem do Exército, é sem encargo para a
Fazenda Nacional.

g)- Declara-se que fica suspenso das funções de serviço, nos termos, do artigo 151.0 do regulamento de disciplina militar, o capitão do batalhão de caçadores n. o 8
José Caetano de Almeida.
h) Declara-se que o aspirante a oficial de infantaria
Francisco dos Santos Gabão, a quem se refere a alínea i) do n." 8.0 da Ordem do Exército n." 7, 2.a. série,
do corrente ano, ocupa na respectiva lista de antiguidades o lugar imediatamente à direita do aspirante a oficial Casimiro Janeíro Bilé, e não do aspirante Francisco
Pires Júnior, como foi publicado.

i) Publica-se a relação dos capitães e tenentes de infantaria que foram nomeados para freqüentar os cursos
de capitães e tenentes a realizar na Escola Prática de
Infantaria no corrente ano:
Ourso de capitães

José Augusto de Moura, António Moreira da Câmara
Botelho Gusmão, Alfredo Augusto Xavier Perestrelo da
Conceição, José Maria de Sousa e Brito, Henrique de
Jesus e Silva Escudeiro, Jaime Pires Cansado, Gaspar
Inácio Ferreira, Carlos Alberto Ferreira Henriques,
Mário Armão Ferreira, Aurélio Figueiredo Nunes da
Silva, João Alpoim Borges do Canto, João César Car• valho Vasconcelos, António Ferreira Damião Júnior,
Joaquim Mendes BragaIl&a, Vergilio Damasceno Simões,
José António Castilho, José Zeferino de Sequeira, Eugénio Ivo de Parada e Silva Leitão, Manuel António
dos Santos e Carlos Augusto Pereira do Carmo.
Ourso. de tenentes

Josino
Augusto,
Ferreira,

da Costa, Joaquim José Saldanha, Rogério
César Augusto da Costa Gomes, José Vicente
Cândido Pinto de Figueiredo, Constantino da
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Costa Azevedo, João Baptista Lombo, César Esteves
Basso, António Veiga Cabral Beleza dos Santos, António
Teixeira, António José da Silva, Numa Pompílio Rosendo
Correia, João José da Silva Duarte, Joaquim VanezRosado, Manuel Ventura Lopes} Amadeu Viegas do Olival,
André Dias da Silva, José Ribeiro da Silva e José Rodrigues Sota.
Os cursos terão início no dia 15 de J ulho próximo,
devendo os oficiais nomeados fazer a sua apresentação na Escola Prática de Infantaria no dia 14 do mesmo
mês.
j) Declara-se que os coronéis de artilharia, com O
curso do estado maior, Luís Augusto Ferreira Martins,
João Luis Carrilho e Daniel Rodrigues de Sousa, que
pela Ordem do Exército n. o 7, 2. n série, do corrente ano,
foram nomeados inspectores interinos, respectivamente
da La, 2.:' e 3. a inspecções de artilharia, são coronéis
tirocinados.
k) Declara-se que a colocação na Direcção da arma de )
artilharia, constante da Ordem da Exército n.? 7,2':' série,
do corrente ano, respeitante ao tenente do secretariado
militar Cucufute Joaquim Tôrres, deve ser considerada
como chefe do arquivo, e não arquivista, como foi publicado.
l) Declara-se que o capitão do quadro auxiliar dos
serviços de artilharia José Luis dos Santos deve ser
considerado como colocado no depósito territorial de material de aquartelamento do Põrto, e não da 1.:' região
militar, como consta da Ordem do Exército n ." 7, 2.a série,
do corrente ano, e que o referido oficial desempenha o
cargo de director do mesmo depósito.
m) Declara-se que deve ser considerado inspector interino da arma de cavalaria o coronel de cavalaria, tirocinado, Eduardo Augusto Lopes Valadas, e não inspector,
conforme foi publicado na Ordem do Exército n.~ 7,
2. a sério, do corrente ano.
n) Declara-se que o coronel de engenharia Inácio Manuel de Sousa Freire Pímeatel, que pela prosente Ordem
do Exército é nomeado inspector do serviço das obras o
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propriedades militares, acumula as funções dôsto cargo
com as de comandante- de engenharia do Govõrno Militar de Lisboa.
o) Declara-se que o major de engenharia, adido, com
licença ilimitada, João Pereira Martins de Lemos, deixa
de estar na referida situação, continuando, porém, na situação de adido, mas em serviço no Ministério da Instrução Pública, desde 27 de Maio do corrente ano, por ter
sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do referido Ministério.
p) Declara-se que o major de engenharia Eugénio António Duro Xavier desempenhou o cargo de director das
oficinas gerais de material de engenharia desde 1 de Janeiro a 4 de Maio do corrente ano.
q) Declara-se para os efeitos da determinação 6. a da
Ordem do Exército n. ° 2, 1." série, de 1924, que 08 capitães de engenharia António de Castro Mascarenhas de
Meneses" Artur de Melo Quintela Saldanha, Vergílio António Gomes Ferreira Quaresma. e o capitão miliciano
de caminhos de ferro do quadro especial Miguel Vaz
Duarte Bacelar foram aprovados nas provas especiais
de aptidão para major em 23 de Maio do corrente ano.
r) Declara-se que foram nomeados para freqüentar
os cursos de comandantes de batalhão e de companhia
a que se refere a alínea o) da determinação 8.a, inserta
na Ordem do Exército n." 7, 2.:\ série, do corrente ano,
o capitão de engenharia, na situação de licença ilimitada,
António de Castro Mascarenhas de Meneses e os tenentes de engenharia, do batalhão de automobilistas, Vítor
Barbosa da Silva Carvalho e Caetano Maria da Cunha
Reis, do regimento de telegrafistas Manuel da Conceição
Gomes e do regimento do sapadores mineiros Raúl Barbosa Ferreira Vídígal,

#

s) Declara-se que fica sem efeito a nomeação do capitão do regimento do sapadoros mineiros Fernando Moreira de Sá para freqüentar o curso do comandantes de
batalhão a que se refere a alínea o) da determinação 8.11,
inserta na Ordem do Exército n." 7, 2.& série, do corrente ano.
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t) Declara-se que o tenente supranumerário do serviço de administração militar José de Almeida Amaral
chegou ii. sua altura para entrar no respectivo quadro.
u) Publica-se a relação dos capitães e tenentes do serviço de administração militar que devem freqüentar no
corrente ano os cursos de comandantes de grupo e companhia, a realizar na Escola Prática de Administração
Militar:
Curso de comandantes de grupo

Capitães:
Alcide de Oliveira.
José António Cerveira.
Bráulio Ludgero de Freitas.
Carlos David dos Santos.
Hemetério Augusto de Carvalho Massano.
Henrique José da Costa.
Curso de comandantes de companhia.

Tenentes:
Lauro de Barros Lima, miliciano do quadro especial.
Afonso de Albuquerque, miliciano do quadro especial.
Jacinto José de Sousa Charrua.
Sebastião Martins Peres Gomes.
Rui Augusto da Silva Mendes.
Alfredo César de Brito.
Manuel de Sousa Rosal Júnior.
Fernando António Gomes.
Luís Gago Nobre de Lacerda Júnior.
José Bemvindo Correia Raposo.
Estes cursos terão início em 22 de Julho próximo. A
apresentação dos oficiais nomeados deverá ter lugar na
Escola Prática de Administração Militar no dia 21 do
mesmo mês.
v) Declara-se que, por virtude do disposto no artigo 11.° do decreto n," 16:796, de 29 do Abril do corrente ano, deve ser considerado exonerado do lugar que
desempenhava na extinta secção de cartografia do estado
maior do exército o capitão, na situação de reserva, Vitorino Simões.
-
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x) Declara-se que tom início em 11 do corrente mês
o curso dos capitães dos diversos serviços, nomeados
para freqüentarem o curso de informação do respectivo
grau na Escola Central de Oficiais.

. y) Publica-se a relação dos capitães e tenentes da arma
de artilharia elaborada nos termos das regras 1.&e 2.&
do artigo LOdo decreto n. o 16:585, de 12 de Março do
corrente ano, referida a 30 de Abril último.
Capitães:
Joaquim Mendes Amaral.
Alexandre Luis de Castro Ferreira Braga.
Joaquim Alberto da Silveira.
Angelo Ferreira.
J osé Guerreiro de Andrade.
João Vítor Ferreira da Fonseca.
José Lopes Correia de Matos.
José de Pina Cabral.
Emídio Duarte Cadima.
Francisco David Calder.
Francisco Xavier Pavão de Morais Pinto.
Manuel de Beires Junqueira.
Ricardo Malhou Durão.
Mário Alberto Sardinha Pereira Coelho.
Afonso Cortês dos Santos.
Celestino Pereira Castilho.
Alberto Mário Cortês dos Santos.
Gaspar de Freitas Pacheco.
Roberto de Matos.
Vítor Hugo Duarte de Lemos (graduado).
Alexandre Gomes de Lemos Correia Leal.
Venceslau Valadas Lopes Fernandes.
João Alberto Barbosa Carmona.
Jaime José Martins.
Augusto Luciano Alves.
Augusto Maria Duarte Corroia Melo.
José Inácio de Oliveira.
Luís Gonzaga Bressane Loito Pcrry de Sousa Gomes.
Paulo Emílio da Silva.
Albano Anselmo Baía da Costa Lôbo,
Edmundo da Costa Padesca.
Óscar da Silva Pereira Dias.
José Luciano da Silva Cravo.
Álvaro Lourenço Pereira.
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Sebastião Martins Nogueira Soares,
António Alvarenga.
Jacinto José do Nascimento Moura.
Bernardo Gabriel Cardoso Júnior.
Óscar Neto de Freitas.
António de Ornelas e Vasconcelos.
Carlos Luís Pereira de Almeida.
José Carvalho do Espírito Santo.
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 Malheiro.
Fernando Cortês dos Santos.
António Francisco Coelho.
,
Francisco de Paula Macedo Portugal e Castro.
João Nepomuceno de Brito Limpo Serra.
Joaquim dos Santos Barata.
Joaquim de Figueiredo Figueiral.
Júlio Mário da Silva Nascimento.
António Caldeira Pinto Rebocho.
António Augusto de Sousa Oliveira.
Adolfo do Amaral Abranches Pinto.
Fernando Júlio Borges.
Gustavo Adolfo de Melo Leite da Gama Lõbo,
José Vito r Nobre da Costa Sequeira.
João Vasco de Meneses.
Alberto Reinaldo da Costa Figueira.
Eduardo Augusto Basto Nogueira,
Ramiro Antunes Farinha Pereira.
Alexandre dos Santos Mayer,
João da Costa Teixeira Pinto.
Vicente Roberto Garcia de Carvalho.
Nuno Álvaro Brandão Antunes.
José Maria Robêlo Valente de Carvalho.
Carlos Manuel Marcollin Pereira.
Francisco António da Silva Azevedo Alpoim.
António Fernando Gomes Pereira.
Verfssimo José da Silva o Costa.
Joaquim Estrêla Teriaga.
Ernesto Florêncio da Cunha.
Armando José de Matos.
Alberto de Almeida Marques Osório.
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Cândido Augusto Pereira.
Ricardo Vaz Monteiro.
José Vitorino Branco.
Alvaro Bivar Moreira de Brito.
António Tõrres Baptista.
Segismundo Álvares 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.
João José Guerreiro Pacheco.
Armando Patrocínio Guedes.
Francisco Freire de Matos.
João Taborda Alves Pereira.
Luís António Vicente.
Joviano Lopes.
Luís de Sousa.
Alcino Miguel Pereira Rodrigues.
Antão de Almeida Garrett.
Estêvão Rodrigues Neto de Almeida.
José dos Santos Rodrigues Brás.
Francisco de Seixas Gomes.
Joaquim Duarte Alves.
Manuel Pereira de Bastos Valença.
António José Caria.
Manuel Augusto da Silva Pestana.
M:muel José Óscar Guimarães da Costa Cabral.
Carlos Alberto de Araújo.
António Marques da Costa.
Alberto dos Santos Mota.
Ernesto Nogueira Pestana.
João Baptista de Antas de Barros.
Cândido Augusto Ribeiro.
Gonçalo Artur Pereira Coutinho.
Manuel Miranda.
Manuel Costa.
António Miguel Monteiro Libório.
José Augusto Vieira da Fonseca Júnior.
Jorge Botelho Moniz.
António Emílio Moreira Peixoto.
Eduardo Ferreira da Silva.
Eurico Gonçalves Monteiro.
Rogério de Paiva Cardoso.
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João Carlos Guedes Quinhones Portugal da Silveira.
Domingos Gentil Soares Branco.
Filipe Pereira Marcely.
Francisco José Henriques Cortês.
António Cirn€ Rodrigues Pacheco.
Francisco Vitorino Félix Cativo.
Gaspar Malheíro Pereira de Castro.
Augusto Dantas Pimenta Serrão de Faria Pereira.
Nuno Avides do Espírito Santo.
Lino Dias Valente.
Aníbal Frederico da Silveira Machado.
José Júlio Gomes Belchior Nunes.
Francisco Barba Homem Teles.
Jos6 Viana Correia Guedes.
Dimas Lopes de Aguiar.
Alfredo Silva Barreto do Carvalho.
Henrique Pietra Tôrres.
Emídio José Crugeira de Carvalho.
António Vicente Teixeira.
António de Araújo de Almeida Campos.
Augusto Picão da Silva Telo.
Eduardo Hermenegildo Andrade de Freitas.
Mário Norberto Nunes.
José Diogo de Campos Carmo.
Henrique José Xavier Martins Figueiredo.
Manuel de Castro.
Manuel Francisco Goulart de Medeiros.
Tenentes:
Pedro Filipe Adeodat de Brion.
Luís Manuel da Costa.
João Fernando Gouveia.
António de Sales Pais de Sande e Castro de Barros.
Luís Magalhães Mendonça Pimentel.
Carlos Marques Magalhães.
Luís de Abreu de Morais Portugal.
Alexandre António Moura de Azevedo.
J osé de Azevedo Noura.
José Paulo de Sousa Rêgo.
Olegário J osé Antunes.
Francisco Maria Mendes Moreira.
Rui de Noronha Cabral da Câmara.
João Carlos Tavares Ferreira da Cunha.
Leão do Sacramento Monteiro.
Gabriel José dos Santos Júnior.
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Francisco
da Rocha Ferreira
Júnior,
Fernando
Joaquim Coruche.
Artur Elias da Costa.
Joaquim Hermitério
Adrião de Sequeira.
Romeu Correia e Cunha Neves.
Filipe Gomes Vieira.
José Maria de Vasconcelos.
Artur José Taveira Pereira.
João Lopes da Fonseca Guedes.
Carlos de Sousa Gorgulho.
Eduardo Berardo Lanido Loureiro.
Hildeberto António Botelho de Medeiros.
Álvaro Tavares Afonso dos Santos.
Osvaldo da Conceição Vieira Andrade.
Alexandro
Adelino Fernandes
do Sousa.
Eliseu J OSÓ Pinto Vilas Boas.
Manuel Joaquim Ferreira.
José Cândido Roma de Lemos Puga.
Manuel de Almeida de Ávila.
José Sebastião de Sousa Chaves.
José Francisco
Baloisão do Paço.
Pedro António Couceiro Vilar Moreira.
José da Costa Pereira Estaço de Sacadura Bote Côrte
Real.
Rui Pereira da Ounha.
Francisco
Paula Azevedo e Silva Júnior.
Joaquim Emílio Videira Camaeho,
Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz.
Acácio Vidigal das Neves e Castro.
João Carlos de Sá Nogueira.
José Gomes ~Iartins Calado Júnior.
Carlos Joaquim Marques Leitão de Barros.
Aníbal Afra Nozes.
José 'reles da Silva Palhinha.
Jorgo Mário Jonot.
João Dias Garcia.
Artur Rebêlo do Almeida.
Belarmino Raúl Barros de Vasconcelos.
Firmo Gambini da Costa Gomes.
João Múximo 'I'assara Machado,
4ntónio Rodrigues Amorim.
António .Joaquim Miranda.
Alberto Ferreira
Macedo Pinto.
Mário Emílio Azinhaís do lUelo.
João Inácio Beutcs Pimenta.
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Eduardo Augusto Dias de Castro Pereira •
-João de Sousa Soares.
Manuel da Encarnação Abreu.
Luis António Simões Candeias.
José Joaquim da Silva e Costa.
Félix José Antunes.
José António Madeira.
Manuel Veloso.
Mário Augusto da. Assunção Marques.
'roófilo rocha Trindade,
José Roberto Raposo Pessoa.
Marino da Cunha Sanches Ferreira.
Josó Filipe da Silva Neves.
António Augusto Lico.
Acácio Augusto de Seabra Mendes da Costa.
José Maria da Silva Guedes Júnior.
Armando de Sousa Lami Varela.
Alfredo Augusto Guerra.
Graciano Ferreira dos Santos.
António Maria Martins Engrácia.
Joaquim Antunes da Fonseca.
João dos Santos Marques.
Humberto Romão Duarte.
Carlos Felner Arantes Pedroso.
Eugénio Pequito Caldeíra Pires.
Jacinto Henrique de Paiva Simões.
José Maria Freire Júnior.
João de Sousa Peixoto.
Jorge Dionísio de Jesus.
Alcino Pio de Freitas da Silva.
Agostinho Correia Basto Pereira.
Luis Esteves.
José Agapito da Silva Carvalho .
•Joaquim Luís de Carvalho.
Sidónio Bessa Pais.
Rodrigo Augusto 'I'avares de Almeida Ferreira
Freitas.
Francisco Peixoto Chedas.
João Ribeiro Baptista Montes.
Amadeu Gama Abreu Imaginário.
José António Viseto Chagas.
Cândido Augusto de Carvalhc Salgado.
Mário Angusto Lopes.
Francisco Pinto Balsemão Martins Canhoto.
Jorge Augusto Segurado de Castro.
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José Henriques Lopes Bragança.
Caetano de Carvalho Montês.
Jaime Vilhena de Andrade.
Alfredo de Azevedo Fonseca.
Bento de Brito do Rio Abreu.
José Rebelo Cordeiro.
Júlio César de Passos Barbosa Caldas.
José Carlos da Silva.
Elói Alberto Valverde.
José dos Santos de Oliveira.
Manuel Marecos Duarte Júnior.
Cassiano Augusto Tavares de Pina.
Euclides Gomes Ribeiro.
Clemente Galhardo Gonçalves da Gama.
José Simplício Virgolino.
José Frederico da Silveira Machado.
Alberto Henriques da Conceição.
António Dario Vieira.
António Rafael Maria de Noronha da Costa Paulino,
Manuel da Ressurreição Vicente.
Augusto Fernando Teixeira Sampaio Pinto Sequeira.
José Diogo Ferreira Martins.
Antero Simões Perícão,
Armando Rosa da Silva.
Horácio Madureira dos Santos.
Leoniz Lopes do Andrade.
António Pinto de Balsemão Canhoto.
Júlio Augusto Lopes Ramalho.
Ricardo Seabra de Mascarenhas.
Vítor Manuel Saraiva Lopes.
Alberto Frederico de Carvalho Lima.
Manuel Lopes Pires.
Francisco Pereira de Lacerda Machado.
Álvaro Pires Miranda.
Antão Cordeiro Dias.
Armando da Conceição Simões.
Alfredo Ramos Paz.
João Lopes Romãozinho.
António Pedro da Costa.
António de Almeida.
Joaquim de Almeida Baltasar.
António do Nascimento Ribeiro Macário.
João António Saldanha Oliveira e Sousa.
Humberto Pais Martins dos Santos.
Nuno Pereira da Cunha.
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J oão Alberto Pimenta Vilas Boas Castelo Branco.
Américo Limpo Butzel.
José Guilherme Duarte Perry de Almeida e Brito.
Luis Falcão Mena da Silva.
Mateus Martins Moreno Júnior.
Manuel Gomes Duarte Pereira Coentro.
Augusto Ferraz.
Pedro Amadeu Nicolau Fernandes Guerra.
Carlos Justino de Morais Teixeira.
Manuel Martins de Oliveira.
Fernando Artur de Oliveira.
J oão António Peixoto de Bourbon Fragoso.
Carlos Kol de Alvarenga.
Acácio António Prior.
Mário J osé da Silva Travasses Arnedo.
Aníbal Scipião Formosinho e Silva.
João António Montalvão dos Santos e Silva.
Júlio Manuel de Oliveira Montalvão e Silva.
Humberto da Cruz.
Mário da Conceição Almeida .
•Toão Vitorino Fróis de Almeida.
Fernando Júlio Roseira.
Firmino José Miranda, da Costa.
Fernando Mesquita Pimentel de Simas da Silveira Gabriel.
João Ferreira.
António Rodrigues Janeiro Borges.
Augusto Adolfo Cancela Alves Mimoso.
José Pedro Perestrelo de Barros Moura Freire de Meneses.
Armando Alberto da Silva Pereira.
Carlos Augusto Nunes.
Nuno Álvares Guedes Vaz.
Selénio Guálter Calheiros.
Pedro Guedes da Cunha Fajardo Losveles de Ortigosa.
Eurico Castilho Serra.
João José Simões.
Francisco Manuel Ventura Forbos Bessa.
Aureliano Sobral Gomes.
Ramiro de Almeida Sande.
César Pinto Cortês.
António Afonso Raposo.
António de Lima Correia.
Joaquim Pereira Monteiro de Macedo.
António Fernandes Pereira da Costa.
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António Augusto Tavares.
João Lopes Leal.
Raúl Simões Cabrita.
Joaquim Mendes Moreira Saca dura. ,
Carlos Luciano Alves de Sousa.
José Bento Borges.
Francisco António Gonçalves Cardoso.
Lucílio Maia Pinto da Fonseca.
José António da Rocha Beleza Ferraz.
Alfredo Ferreira Gonçalves.
José António Santos Monteiro.
Artur de Jesus Fernandes.
Jorge Mário Apolinário Leal.
J oão do Morais Sarmento.
António Gonçalves dos Santos Nobre.
Fernando da Silva Ponçe.
Rui da Silva Horta.
José Eduardo Roverendo da Conceição.
Manuel Ribeiro da Rocha.
Tadeu Lopes da Silveira.
z) Nos termos da alínea c) da declaração publicada
no Diário do Governo n." 55, 2.& série, de 8 de Março, e
na Ordem do Exército n,o 4, 2." série, do correu te ano,
relativa ao concurso para preenchimento de vagas no
quadro permanente dos oficiais médicos, faz-se público
que foram admitidos a êsse concurso os seguintes candidatos:
João Manuel de Azevedo Coutinho, primeiro sargento
cadete n." 82-E do regimento de cavalaria n." 7; soldados licenciados da La companhia de saúde: Armando
Alves de Sousa, n. o 171/25; Vitorino Simões Cardoso,
n,o 269/25; Amândio Passos Lopes de Castro, n. 0346/26;
Alberto Pereira Maçãa Fernandes, n.? 350/26; Luis António de Sá Macias Teixeira, n. o 217/28, e Abílio Duarte
de Macedo, n. o 374;26.
Da 2. n companhia de saúde: aspirante a oficial
médico miliciano Edmundo Seabra Cancela;
soldados licenciados: Armando Eusébio de Morais Soares,
n." 35/23; Adolfo Augusto Leal de Mariz, n.? 12/24;
Mateus Tavares Xavier, n.? 55/25; Manuel Rodrigues,
n.? 36/27.
Da 3. a companhia de saúde: aspirante a oficial médico
miliciano Francisco Manuel de Seixas Serra ; soldadoslicenciados: Alberto Soares do Oliveira, n. o 107/23; Ma-
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nuel Freire da Saúde, n." 95/23; António de Vasconcelos
Ribeiro Dias, n." 98/23 j António Dias Barata Salgueiro"
n. o 109/23; António Alexandre J údice Pargana, n. o 10/
23; Francisco José Correia de Lacerda da Costa Félix,
n.? 42/22, António Falcão Marinho de Barros Cortês,
n.? 32;24; José Simões do Paço, n," 94/25; Sebastião
Custódio de Brito e Abreu, n.? 123/25; José Baptista
de Sousa, n, o 85/25 j Fernando de Magalhães, n. o 84/25 ;
Amílcar José da Piedade Marques, n.? 153;26; Viriato
Baptista de Gouveia Santos, n." 181;26 j João de Penha
Coutinho, n. o 39;27; Diogo Guilherme da Silva Alves
Furtado, n.? 48/27; :Migue11lfaria Greck TOrres Júnior,
n. o 65/27 j Francisco Cabral Sacadura, n. o 134/25.
Do regimento de cavalaria n, o 7: primeiro sargento
cadete licenciado, n. o 13-R, José Estêvão Pereira da Silva.
Soldados territoriais: Silvino da Cunha, n." 2446-R
do distrito de recrutamento e reserva n. o 9; António
Fernandes Ribeiro Braga, n," 798-R do distrito de recrutamento e reserva n. o 18.
Foram igualmente admitidos os seguintes candidatos:
José Carlos Moreira e José de Meneses Coelho Baião.
Serão também admitidos, se até o dia 11 do corrente
mês apresentarem na Direcção do Serviço de Saúde Militar, até as 17 horas, o original da sua carta de formatnra, os seguintes candidatos: Francisco Teixeira da
Fonte Júnior e soldado licenciado n." 111;24 da 3.&
companhia de saúde, João António Landoiro Borges,
sem prejuízo da classificação dos candidatos já admitidos definitiva e condicionalmente;
José António de
Sousa Pereira, soldado licenciado n, o 357/26 da 1." companhia de saúde j aspirantes a oficial médico miliciano
João Teixeira Põrto e José António de Oliveira; soldados
licenciados: José Pires da Silva, n.? 42/2!; Mário Augusto de Gusmão Franco, n. o 38/25; José Simões Pereira
Júnior, D,O 169;26; António de Pádua Martins Godinho,
n.? 177/27; todos da 2.& companhia de saúde.
Soldado licenciado Manuel Frederico da Costa, n. 0131/
25 da 3. a companhia de saúde; soldado territorial do
distrito de recrutam(mto e reserva n.? 8 José Joaquim
Álvares de Moura; Armando Caldas.
Será ainda admitido, so até essa data e hora apresontal' no mesmo local o certificado de bom comportamento
moral e civil, o candidato António de Deus Mouga Rodrigues, soldado licenciado n. o 101/25 da 3. a companhia
de saúde.
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Foi excluido do concurso o candidato Joaquim Emídio
Xavier Machado de Almeida, tenente médico miliciano,
do. 3." companhia de saúde, por exceder o limite de idade
estabelecido nas bases do concurso.
Todos os candidatos já admitidos e aqueles que dentI'O do prazo referido entregarem o documento que lhes
vai indicado devem comparecer no Hospital Militar Principal de Lisboa, pelas doze horas do dia 12 do corrente
mês, a fim de serem submetidos ao exame da respectiva
junta médica, ficando desde essa data. à. disposição do
júri para a prestação das provas.
Para êsse efeito devem todos os candidatos, praças ao
serviço ou licenciados, solicitar da sua unidade a respectiva guia de marcha com que devem apresentar-se ao
presidente do júri no dia e hora marcados para a inspecção.
Os candid,atos civis ou soldados territoriais solicitarão
essa guia na Direcção do Serviço de Saúde Militar até
às dezasseis horas do dia 11.
10.0 -Ministério

da Guerra- 2.'" Direcção Geral-3.&

Repartição

que, conforme preceitua o artigo .3.0 do
decreto n." 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foi considerada hábil D. Aurora Ferreira para receber, ao
abrigo do artigo LOdo referido decreto, os vencimentos
de seu marido, o segundo sargento n." 14/E da 2.a butaria do grupo de artilharia a cavalo n." 2, Daniel Ferreira, internado na Casa de Saúde do TelhaI.
a) Declara-se

b) 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 'presente Ordern do Exército:
Coronel de infantaria José Joaquim Canhão, 47M74,
sendo: pensão de reserva, ~9it500; 0,14 por cento, 28586;
lei n.? 888, 3:?~58; lei n.? 1:332, HumO; do vencimento
total, 64687 s110pelo Ministério das Colónias, sendo Moeambique a colónia onde serviu. Tem um aumento de
10 por cento sóbre o sôldo.
Coronel de infantaria, geadnadQ, Hermenegildo Rosado
Saúde, 45M47, sondo: pensão de reserva, 320676; lei
n. o 888, 32iS07; lei n. o 1:332, 102a64; do. vencimento
total, 243a62 são pelo Ministério das Colónias. Tem dois
aumentos de 10 por conto sObro o sõldo.
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c) Vencimentos que, nos termos da lei n. o 1:668, de 9
de Setembro de 1924, competem ao oficial em seguida
mencionado, transferido para a situação de reforma pela
presente Ordem do Exército:
Alferes de infantaria Amadeu da Cunha Oliveira,
47678, sendo: pensão de reforma, 47672; 0,14 por
conto, 606.
d) Rectificados, publicam-se os vencimentos a que iem
direito, nos termos da lei n." 1:668, de 9 de Setembro
de 1924, o oficial em seguida mencionado, em substituícao dos que lhe foram arbitrados pela Ordem do Exército n.? 7, 2.& série, de 1928:
Capitão farmacêutico miliciano do quadro especial Domingos Correia Arouca Júnior, 51~12, sendo: pensão de
reforma, 506; 0,14 por cento, 1612.
I

11.

o

-lIioislério

da Guerra - 3.& Direcção Geral- L' Ileparli~ão

a) Declara-se de nenhum efeito a parte da determinação desta Repartição, inserta sob o n.? 10 da Ordem do
Exército n. o 7, 2. a série, do corrente ano, que declarou
vago o lugar de professor da 5. a cadeira «Balística», da
Escola Militar.
b) Declara-se, nos termos do artigo 18.0 do regulamento do Arquivo Histórico Militar, que, pelo capitão de
infantaria Augusto Casimiro dos Santos, foi oferecido,
com destino à biblioteca daquele Arquivo, um exemplar
do livro de que é autor:
Naultla - Lisboa, 1922'.

Obituá.rio
190()
Fevereiro
1928
Novembro

7-

Alferes médico miliciano
de Lemos.

27 -Tenente-coronel,

Carlos Meneses Antunes

reformado, José António da Cunha

Vale.
1929
Abril
))
Maio
»

18 - Tenente miliciano de reserva Eduardo Serra.
30 - Tenente-coronel,
reformado, Júlio Fernandes,
3 - Capitão, reformado, Jacinto José de Sousa.
S - General, reformado, José Augusto Arnaut Pores.
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8 - Capitão,

~

10 -

»

11-

»

17 -

»

18 -

»

22 -

»

23 -

"»

30 31 -

Junho
»
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reformado,
Francisco
da Ascensão Pereira Soares.
Tenente, reformado, Luís dos Santos.
Alferes, reformado, Arnaldo Metelo Raposo de Lis
Teixeira.
Tenente de artilharia
António Maria Marrocos
Taborda Ramos.
Sub-chefe do pessoal menor António Pereira Morlim Júnior.
Major ele artilharia
José Cordeiro Ferreira Roquete.
Capitão, na situação de reserva, .Iosé António Novais 'I'aixaira.
Capitão, reformado, Francisco Pinheiro.
General, na situação de reserva, Pedro Francisco
Massano de Amorim.
General Tomis ele Sousa Rosa.
Capitão de artilharia
Henrique Pietra 'I'ôrres,

Rec'tificBQão
\

N 3 Ordem do Exército

n.· 7, 2.' série, do corrente

ano, p. 227,

1. 16, onde se lê: «as insígnias de 1."11, deve Ier-se : «a»; p. 233,
1. 11, onde se lê: ..Galvão» deve ler-se: ..Gabão •.

Júlio Ernesto de Morais Sarmento.
Está conforme.

o Ajudante

General,

MiN~STERIO DA GUERRA
30 DE JUNHO DE 1929

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(2.a Série)

Publica-se ao Exército

o seguinte:

1.0_ üeerete
lIioislério da Guerra - Reparlição Geral

Usando da faculdade que mo confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril do 1928, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem decretar que, nos termos
do decreto n." 16:070, do 25 de Setembro do ano findo,
se pague o subsidio mensal de 6{) a D. Beatriz Augusta
do Nascimento, órfã do alferes, reformado, José do Nascimento; a D. Eulália Amélia de Figueiredo Ferreira
Nunes da Mata, viúva do coronel de engenharia Sebastião Augusto Nunes da Mata; a D. Maria Luísa de Sousa
Dores, viúva do major, na situação do reserva, João
José da Silva Dores, e a D. Amélia dos Prazeres Martins Sogadães, Adolina Amélia da Costa Scgadães, Rosalina Amélia da Costa Segadães, Judito Amélia da
Costa Segadães e José Bernardino da Costa Segadães,
viúva e órfãos do capitão, reformado, José António da
Costa Segadães.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 8 de Junho
de 1929.- A.TTóxlo ORCAR DE FRAGOSO CARMOXA-Júlio Ernesto de Xlorai« Sarmento.
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2.° -ror decretos de 8 do corrente mês :
linislério da Guerra - f.& Direcção 6eral-

%. a Repartição

Aumentado no efectivo do exército o tenente de infantaria José Bernardo Martins de Magalhães, que, encontrando-se na situação do desertor, se apresentou voluntàriamonte em 29 do mês findo, ficando na situação
de disponibilidade.
Quadro da arma de cavalaria

Tenente de cavalaria, adido, Teófilo Duarte, que, do
regresso do Ministério das Oolónias, se apresentou em
20 de Maio findo para preenchimento de vacatura no
respectivo quadro.
Adidos

Tenente do, grupo independente de artilharia pesada
n," 2 Nuno Alvares Guedes Vaz, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão 'de serviço dependente do Ministério das Colónias, nos termos do § único
do artigo 5.0 do decreto n." 13.309, de 23 de Março de
1927, e alferes miliciano do quadro especial, do batalhão
. de ciclistas n.? 2, Armando Artur do Vale, por lhe ter
sido concedida licença ilimitada.
Disponlb11i4ade

Major de infantaria Joel Henrique Gomes Vieira, capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia J osé
Bernardo de Almeida Temudo e tenente de infantaria
Manuel de Meneses de Melo Vaz de Sampaio, todos adidos, que, de regresso do Ministério das Colónias, se
apresentaram, o primeiro e o último em 27 do mês findo
e o segundo em 1 do corrente mês.
Inactividade

Major de infantaria, no quadro da arma, António
Alves Viana, por lhe ter sido imposta a pena de dois
meses desta situação.
Reserva

Ooronel médico miliciano do extinto regimento de infantaria n." 25 Alexandre Martins Pamplona Ramos, 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
1926.
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3.° - Por decretos de 15 do corrente mês:
linistério

da Guerra - t.a Direcção Geral- f.A Repartição

Condecorado, por deliberação do Supremo Tribunal
Militar, com a medalha militar de prata da classe de
valor militar, com palma, por se achar ao abrigo do
:§ 2.0 do artigo 3.° e artigo 4.° do regulamento para a
concessão da medalha militar de 28 de Setembro de
1917, modificado pelos decretos n.O 6:093 e 12:081, respectivamente de 11 de Setembro de 1919 e 9 de Agosto
de 1926, o primeiro sargento n." 48/E da companhia de
depósito do regimento de infantaria n.? 7, Guilherme Miguel Afonso.
S

Condecorados, por deliberação do Supremo Tribunal
Militar, com as medalhas militares da classe de bons ser~
que lhes vão indicadas, por se acharem ao abrigo
das alíneas e parágrafos indicados do artigo 8.° do regulamento para a concessão da medalha militar de 28
de Setembro de 1917, modificado pelos decretos n.Oi 6:093
e 12:081, respectivamente de 11 de Setembro de 1919 e
9 de Agosto de 1926, os oficiais e praças adiante mencionados:
Medalha. de ouro
Com palma

Major de artilharia Eduardo
snbstiturção de duas de prata,
parte do § 1.0

da Costa Ferreira, em
nos termos da última.

Medalha de prata.
Com palma

Coronel de infantaria, com o curso do estado maior,
João de Almeida, alínea c) do § 2.0; capitão de infantaria, na situação de reserva, José Miguel Garcia de An- \
drade, alínea a) do § 2.°, e tenente do serviço da admínistração militar Manuel Afonso do Paço, alínea b) do
§ 2.°
.
Medalha de cobre
l

Primeiro cabo licenciado n.o 690/14 do regimento de
infantaria n." 15, António Mendes, alínea b) do § 3.°
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Com palma

Segundo sargento n. o 532 da 2.:1.companhia do batalhão de metralhadoras n. o 1, Francisco Jorge; segundo
sargento n.? 204 do secretariado militar, Joaquim Pereira Abrantes; segundo cabo n.08 20/3:665 do batalhão
n. ° 4 da guarda nacional republicana, Joaquim Rebêlo, e
soldado n.O 64/1:852 do mesmo batalhão, António Soaros, alínea b) do § 3.°
S

linislério da Guerra - t.a Direcção Gcral- 2. n Reparliçãe

Aumentado ao efectivo do exército
taria, adido ao quadro, José Joaquim
contrando-se na situação de desertor,
luntàriamente em 30 do mês findo,
de adido ao quadro.
Bataria

de artilharia

o capitão de infande Brito, que, ense apresentou voficando na situação

de defesa móvel de costa n.> 2

Tenente veterinário miliciano, o alferes veterinário miliciano José Jacinto Pereira da Câmara, nos termos do
artigo 429.° e n.? 2.° do artigo 432.° do decreto de 25
de Maio de 1911.
Disponibilidade

Tenente-coronel de infantaria, adido, Floriano Abílio
Leal Pessoa; major do infantaria, em inactividade, António Alves Viana, e tenente do serviço de administração militar Jaime José Correia, o primeiro e o "Último
porque, de regresso respectivamente do Ministério das
Pinanças e do Ministério das Colónias, se apresentaram
em 11 e 13 do corrente mês, sendo o primeiro por ter
sido dispensado do serviço da guarda fiscal e o segundo
por ter terminado a pena que lhe foi imposta.
Reserva

Coronel, com o curso do estado maior, adido ao quadro, da 3.a Repartição da 3.& Direcção do Ministério da
Guerra, João do Sousa Eiró, o major, vice-presidento do
Montepio dos Sargentos de Terra e Ma1".Jaime Madeira
Pinto, ambos de infantaria, por terem sido julgados incapazes do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção, sendo o último pela. iunta a que se refere o n. ° 1.o
do artigo 22.° do decreto n." 16:443, de 1 de Fevereiro
do corrente ano.

2.' Série
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Reforma.

Coronel Artur Torcato de Moura Coutinho de Almeida de Eça e major Francisco Augusto de Magalhães,
ambos 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." 12:017, de 2 de Agosto de 1926,
e tenentes: de infantaria, com o curso do estado maior,
no quadro da arma, Aparício Rebêlo dos Santos, e de
artilharia, em inactividade, Leoniz Lopes de Andrade,
o primeiro por ter sido julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção e o segundo nos
termos do § único do artigo 81.0 da carta de lei de 12
de Junho de HlO1.

4. o - Por decretos de 22 do corrente mês:
Ministério da Guerra - f.a Direcção Geral- f.:l Repartição

Rejeitado o recurso n.? 1:948. apresentado perante o
Conselho de Recursos pelo coronel de infantaria com o
curso do estado maior João de Almeida, que aliás não
tem fundamento legal, por inobservância do respectivo
regulamento na interposição do mesmo recurso.

linislério da Guerra - t .a Direcção Genl-

P

Reparti~ão

Negado provimento, por não terem fundamento legal,
aos recursos n.OS 1:901, 1:902 e 1:903, apresentados perante o Conselho de Recursos, respectivamente, pelos
capitães de artilharia José Victor Nobre da Costa Sequeira, Francisco Freire de Matos e Ernesto Florêncio
da Cunha, na parte em que se referem ~L preterição dos
recorrentes pejo capitão António da Costa Malheiro, devendo contudo SOl' õste inscrito depois do capitão António
Francisco Coelho, e que os mesmos recursos sejam
extintos quanto ;\ sua segunda parte.
Separado do serviço do exército o tenente de cavalaria,
no quadro da arma, Fernando Santos Pereira do Carmo,
nos termos do artigo 158.0 do regulamento de disciplina
militar.
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Adidos

Capitão do regimento de infantaria n.? 10 Manuel Miranda Branco, e tenente miliciano ao quadro especial, do
regimento de artilharia de costa n." 1, Francisco de Sena
Esteves de Oliveira, o primeiro por ter sido requisitado
para desempenhar uma comissão de serviço dependente
do Ministério das Colónias, nos termos do artigo 2.° do
decreto n. ° 13:309, de 23 de Março de 1927, e o último
por lhe ter sido concedida licença ilimitada.
Disponibilidade

Tenente de infantaria, adido, Francisco Holbeche Fino,
quo, de regresso do Ministério do Interior, se apresentou
em 19 do corrente mês, por ter deixado do prestar serviço na policia de segurança pública.
Reserva

Coronel de artilharia, da Direcção da arma, Manuel
da França Dória, nos termos do n.? 4.° do artigo 2.° do
decreto de 25 de Maio de 1911.
Baixa do serviço milita.r

Tenentes-coronéis José 'Abria do Jesus R ya Campos,
José Maria Cardoso, Jacinto Sen'110 Burguotc Gaspar,
António Cândido de Assunção Nunes e major António
César Correia Mendes, todos farmacêuticos milicianos
de reserva, nos termos do .. 5.° do artigo 61.° do decreto n.? 12:017, de 2 de Agosto de 1926.

li.istério da Guerra- 3.a Dimçá. Gml-

La

Rrparliçio

Exoaerado do cargo de mestre de equitação da Escola
Militar, desde 25 do Abril findo, o capitão do cavalaria
Armando Idalino da Cruz Mesquita, DOS termos do preceituado no artigo 35.° do decreto n.? 12:704, de ~5 de
Outubro de 1926.
Provido provisoriamente DO cargo de professor adjunto
das 23. a e 28. a cadeiras da Escola Iilitar o capitão de
ebgonharia António Casimiro da Costa.
.
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Por decretos de 29 do corrente mês:
Estado maior general

Exonerado de comandante da La Região militar o general João Carlos Craveiro Lopes, por ter sido nomeado
pua outra comissão do serviço.

liaiatério di Guerra - f.a Direcção Geral- f.& Repartição
Conselho Superior de Disciplina do Exército

Promotor, o coronel, na situação de reserva, Vergílio
Aurélio Henriques dos Santos.

Ministério da Guerra-

t." Dirrcção Geral- 2." Repartição

Concedidas as vantagens do que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:5íO, de 10 de Maio do 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, do 28 de Agosto de 1920,
desde as datas que lhes vão designadas, aos oficiais em
seguida mencionados:
Por terem completado o tempo de serviço efectivo, como oãcíal, necessário para o segundo aumento de to por cento
sôbre o sôldo :

Infantaria-c-cupitãos : Miguel Tavares Blaneo, no distrito de recrutamento e reserva n. o 15; Hermínio Rebêlo,
no quadro de comissões, desde 1 de Novembro Je 1928.
Serviço de administração militar-capitão
Henrique José
da Costa, no Colégio Militar, desde 1 de Novembro de
1927. Secretariado militar-cnpitles:
António Joaquim
de Azevedo Júnior e Gaspar António de Lima Teixeira,
na Repartição Geral dêste Ministério, respectivamente
desde 4 de Junho de 1928 e 22 de Abril do corrente
ano; .Daniel Gomes da Cruz, na 2.· Repartição da 2.&
Direcção Geral dêste Ministério, desde 2 de J anho do
corrente ano.
Por ter completado o tempo de serviço efectivo, desde a
sua promoção a tenente, necessário para o segundo aumento
de iO por cento sôbre o sôldo :

Ser iço de saúde militar-coronel
médico Francisco
Dinis de Carvalho, director do serviço de saúde militar,
desde 30 de Março do corrente ano.

)
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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 :

Infantariamajor Luís Augusto de Oliveira Franco,
no regimento de infantaria n.? 5, desde 1 de Abril de
1928. Capitães: Paulo Bénard Guedes, no quadro da
arma, e Alberto Tavares de ~fagalhães, na disponibilidade, desde 1 de Novembro de 1927; António Simões
Godinho, no regimento de infantaria n.? 11; Columbano
Djalme Brandão de Azevedo, no regimento de infantaria
n. ° 18; José Alfredo do Amaral Esteves Pereira, no batalhão de metralhadoras n.? 1, desde 1 de Novembro
de 1928; tenente António Bartolomeu, na guarda nacional republicana, desde 1 de Novembro do 1928. Quadro
auxiliar dos serviços de artilharia - tenente Domingos
Felizardo da Cruz, no grupo independente de artilharia
de montanha n.? 15, desde 1 de Novembro de 1928.
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 sôldo :

Artilharia-tenente·coronel
Luís Monteiro Nunes da
Ponte, no quadro da arma, desde 2 de Outubro de 1928.
Rejeitados os recursos r , 0& 1:954 o 1: 956, interpostos
perante o Consolho de Recursos, respectivamente, pelo
aspirante a oficial de infantaria António Feliciano Correia Branco e pelo tenente da mesma arma Porfírío
Manuel de Paiva, por serem manifestamente ilegais e
não terem sido interpostos em tempo.
Rejeitados os recursos n,os 1:955, 1:957, 1:958 e 1:963,
interpostos perante o Conselho de Recursos, respectivamente, pelos capitães de artilharia Sebastião Martins
Nogueira Soares, António Alvarenga o Bernardo Gabriel Cardoso Júnior e pelo aspirante a oficial de cavalaria José Francisco Barradas, por serem ma ifestamente ilegais.
Quadro especial a que se refere o artigo 6.· do decreto
n.s 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Tenente miliciano de infantaria, do mesmo quadro,
adido, Luciano Augusto Vaz Pereira, que, de regresso
do Ministério do Iuterior, se apresentou em 27 do corrente mês, por ter sido dispensado do serviço da guarda
nacional republicana.

2.' Série
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Regimento de infantaria n.· 4

Tenente miliciano de infantaria, do quadro especial,
adido, José Raposo, que, do regresso do Ministério das
Finanças, se apresentou em 1 do corrente mês, por ter
deixado de prestar serviço, pelo pedir, na guarda :fiscal.
Adido ao quadro

Capitão de infantaria, em inactividade, Óscar de Al-'
meida Barros da Silva Ramos, por ter terminado em 30
de Maio último a pena que lhe foi imposta.
Adido

Tenente miliciano do quadro especial, do regimento de
infantaria n," 1, José Augusto do Carmo, por lhe ter
sido concedida licença ilimitada.
Reserva

Coronel de infantaria, no quadro
reira Pequeno, e tenente, adido
mento de cavalaria n.? 6 Manuel
por terem sido julgados incapazes
junta hospitalar de inspecção.

da arma, Carlos Carao quadro, do regiGuerreiro Mendinhos,
do serviço activo pela

lIioislé,rio da Guerra - Repartição Geral
Concedidas as vantagens de que trata o artigo 27.°
do decreto com fõrça de lei n." 4:756, de 28 de Agosto
de 1918, a partir de 5 do Maio de 1928, à enfermeira
militar em serviço no Ministério da Instrução Pública,
no Arquivo das Congregações, Maria Eduarda Bracklamy Lopes Alves Arade, por ter completado dez anos
do serviço efectivo como enfermeira militar em 6 do
referido mês.
6. o -

Portarias

Por portarIas de 2~ do corrente mês:
HiDi!t~rio da Gucrra- La Direcção Geral-

ta Repartição

Tendo sido nomeado para outra comiss1Lode serviço
o general João Carlos Craveiro Lopes, que durante largo
tempo comandou a 1.1.1 Região militar: manda o Govêrno
da República Portuguosa, pelo Ministro da Guerra, que
o referido oficial seja louvado pela muita competência.,
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superior ínteligõncia, dedicação e zêlo que tem manifestado sempre no desempenho dos cargo: qU0 tem exerido durante toda a sua longa carreira militar, o sobretudo
durante o período em que exerceu aquele comando, onde
prestou altos e relevantes serviços à sua Pátria o ond
pôs sempre em evidência todo o seu grande patriotismo
o extrema lealdade.
liDislério di Guerra -

ta Direcção Geral- 2. a Rrparliçào

'rendo deixado do exercer o cargo de director da arma
de aeronáutica, a fim do ser nomeado para outra comíssilo de serviço, o coronel do artilharia Amílcar Barcínio
Pinto: manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo
Ministro da Guerra, que o referido oficial seja lou vado
pela muita competência, dedicação, lealdade e zêlo com
que desempenhou aquele cargo .

.P.r porta.rlas de 25 de •• rrute mb:
lIinistério da Guerra - Deparliçio do Gibiueie

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar o major de iufantaría, com o
curso do estado ruaior , António Daniel de Matos, pelo
muito zêlo, competõacia
e assinalada dedicacão o lealdado com que tem desempenhado as funções de chefe do
estado maior da 1.11 Região militar desde 3 do Outubro
de 1927, dando ao comando da mesma Região em todas
as emergências e nos 'momentos mais graves uma coadjuvação inteligente, ponderada e reflectida, tornando-se
assim um precioso colaborador do referido ,comando.

lIiuistério da Guerra - Reparti~áo do Gabjnet~

Manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros do Interior, das Finanças, da Guerra o da Marinha, nomear o tenente-coronel de infantaria Fernando
Álvaro do Almeida Carvalho o o sargento aj udanto da
brigada. de artilheiros da armada José Faria, para desempenharem os cargos, respectivamente, de presidente da
eomissão executivo. do sanatório para sargsntos tubercú1 08 dos exércitos d terra o mar: e de de! gado da ar-

2!l3
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mada, na mesma comissão, em substituíção
do major de
infantaria
Cirínco José da Cunha Júnior e do primeiro
sargento
enfermeiro
da armada João Pinto Monteiro,
que são exonerados,
a seu pedido.

linistério

da Gaerra-

3.a Direcção Geral- f.a Repartição

o cidadão, atirador civil, Benjamim Francisco
várias
ezes feito donativos
em dinheiro e
objectos à carreira
de tiro civil de Mortágua,
pondo
também,
e sempre graciosamente,
o seu automóvel ao
serviço da mesma: manda O Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, que ao referido cidadão soja dado público testemunho de louvor pelas provas de generosidade
e atenção dispensadas
à causa do
tiro e àquele estabelecimento
militar.
Tendo

Cró, por

Por portaria de 26 do corrente mês:
Ministério da Guerra - Repartiç~o do G biaete
Manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelos Mi·
nistros do Interior,
das Finanças,
da Guerra e da Marinha, nomear consultor jurídico da comissão executiva do
sanatório
para sargentos tuberculosos
dos exércitos do
terra e mar o cidadão Dr. Alfredo Augusto Filipe e
agregar à mesma comissão, como representantes
dos jornais Eco .Jlu8ical e O Etcérctio, respectivamente,
o primeiro sargento músico reformado Artur Odorico da Costa
Raposo e o primeiro sargento reformado Adolino Emílio
Mendes Leal.

Por portarIa de 27 do emente m&s:
Ministério da Guerra - Rt partição G ral
'rondo o Depósito
de Publicações
do ;"linistério da
Guerra terminado a sue. instalação na sua nova sede, no
antigo quartel da
raça, o noce sit ndo o arquivo geral
do mesmo l\Iini tório das salas do rés-do-chão
do sou
edifício, que estavam ocupadas pelo referido Depósito, a
fim de poder receber e guardar convenientemente
os documentos o espécies findas, cuja entrega as diversas uni-
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dades e estabelecimentos militares solicitam amiüdadas
vezes, sem que ossa entrega possa ser autorizada pela.
falta de espaço de que dispõe o mesmo arquivo: manda
o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da
Guerra, qu~ a condição 2.a da portaria de 27 de Janeiro
de 1923, ínserta na Ordem do Exército n." 2, 2.a série,
de 3 de Fevereiro do mesmo ano, soja revogada pela
presente portaria na parte que diz respoito à cedência
das casas térreas do edifício de Santa Clara ocupadas
pelo aludido Depósito, voltando, as mesmas casas para a
posse do arquivo geral dêste Mmistério.

7. o -

Por determinação do Govêrno da República:
lIinislério da Guerra - 2,& Direcçlo Geral- 3,'\ Reparlição

Adjunto, o tenente do serviço de adminiatração
tar, em disponibilidade, Jaime Jos6 Correia.

milí-

Conselho administrativo

Secretário, o tenente do serviço de administração militar, do extinto conselho administrativo da L." e 2." Direcções Gerais do Ministério da Guerra, José Bento.
Estado maior general

Ajudante de campo do general João de Morais Zamith,
o tenente de infantaria, no quadro da arma, João Guedes
das Neves Sacadura.
1.' Região militar

Comandante interino, o coronel de artilharia, tirocinado, director da arma de aeronáutica, Amílcar Barcínio
Pinto.
2." Região militar -1.' RepartiQão

Chefe interino, o capitão do secretariado militar António Pedro Fernandes.
Adjunto interino, o capitão de infantaria, adido ao
quadro, Gil Augusto Domingos da Silva.
4.' Região militar

Subalterno interino, da formação do comando, o tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,.adido
ao quadro, do regimento de artilharia ligeira n.? 1 Jesé
dos Santos.

2.' Série
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1.' InspecQão de infantaria

Adjunto, o capitão do batalhão
Luís Gonzaga Tadeu.

de caçadores n." 4

2.' Inspecção de infantaria

Adjunto, o capitão de infantaria, no quadro da arma,
José Rebêlo do Melo Cabral.
Comissão técnioa de infantaria

Vogais, o tenente-coronel, comandante interino do regimento de infantaria n." 1, Eduardo Bandeira. de Lima
Júnior, e o tenente do batalhão de metralhadoras n. ° 1
Francisco Maria Ramos e Silva.
Quadro da arma de infantaria

Capitão do regimento de infantaria n,° 10 Mário Marrecas Ferreira Pimentel, por motivo disciplinar.
Tenentes da extinta secção de cartografia do estado
maior do exército Norberto António Macedo Leal e do
batalhão de caçadores n.? 9 Francisoo José Ferreira,
sendo êste por motivo disciplinar.
Adido ao quadro

Alferes do batalhão de caçadores n." 9 Arnaldo Henrique do Carvalho, por motivo disciplinar.
Regimento de infantaria n.· 9

Alferes, supranumerário,
n.? 5 Fornando Augusto
Júnior, pelo pedir.

do batalhão de caçadores
Nogueira Velho de Ohaby

Regimento de infantaria n.' 12

Tenente, adido ao quadro, do regimento de infantaria
n.? 1 João Manuel Duarte da Fonseca, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.O16

Tenente de infantaria, em disponibilidade,
Meneses ele Melo Vaz de Sampaio.

Manuel do

Batalhão de caçadores n.· 1

Tenente do batalhão
Ovídio, polo pedir.

de caçadores n.? 6 Ilermógoncs

Batalhão de caçadores n.O7

'I'esonreiro, O capitão do serviço de administração militar, do Hospital Militar Veterinário Principal, Mário
Afonso de Carvalho.
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Distrito de recrutamento e reserva n.O 16

Chefe interino, o tenente-coronel de infantaria,
disponibilidade, Floríano Abílio Leal Pessoa.

em

Distrito de recrutamento e reserva n.O22

Sub-chefe, O major do regimento de infantaria n. o 22
Manuel Mesquita.
Quadro da arma de artilharia

Tenente-coronel da extinta La inspecção de artilharia
Luís Monteiro Nunes da Ponte.
Regimento de artílharia ligeira n.O1

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
no quadro, Pedro Joaquim de Carvalho.
Regimento de artilharia ligeira n. ° 3
Alferes do regimento do artilharia ligeira n." 1 J..urélio de Sousa Medeiros, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Regimento de artilharia ligeira n." 5

Capitão veterinário do regimento de cavalaria n. o 9
João de Almeida Seara, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Regimento de artilharia

de costa n.O1

Tenente de artilharia, no quadro da arma, Armando
Alberto da Silva Pereira.
Bataria de artilharia de defosa móvel de costa n.O3

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
do extinto comando de artilharia do govêrno militar da
Madeira, David Gonçalves Sumares.
Direoção da arma de cavala.ria

Adjuntos, os capitães de cavalaria da 2. a brigada de
cavalaria José da Câmara Meneses Alves e supranumerário José Maria Brandão de Brito.
Regimento de cavlllaria n.· 4

Capitão de cavalaria da Escola Prática da Arma, José
Maria Carrilho de Carvalho, por motivo disciplinar.
Regimento de oavalaria n. ° 5

Tenente de cavalaria, adido ao quadro, Lino Vaz
Palma Antunes, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
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Tenentes do cavalaria, adidos ao quadro, Joaquim
José Galhardas, e do regimento de cavalaria n.? 4 Manuel José Marques, sendo êste pelo pedir.
Regimento de oa.valaria n.- 8

Tenente de cavalaria, no quadro da arma, Américo
Júlio da Silva Reboredo Sampaio, pelo pedir.
Regimento de cavalaria n.· 9

Alferes picador do regimento de cavalaria n. o 3 José
Marcelino Ramos Toscano, pelo pedir.
Inspecção das tropas de comunícação

Delegado junto da Direcção dos Oaminhos de Ferro
do Minho e Douro o Companhia dos Oaminhos de Ferro
do Norte de Portugal o tenente do quadro auxiliar dos
serviços de artilharia, adido ao quadro, do extinto Arsenal do Exército, António Augusto da Silva, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Comissão técnica da arma de engenharia

Vogais: os coronéis, comandantes, do regimento de
sapadores mineiros António Alfredo de Magalhães 001'reia e do regimento de sapadores de caminhos de ferro
Raúl Augusto Esteves e os capitães do regimento de
sapadores mineiros Manuel António Soares Zilhão, do
regimento de telegrafistas Vergílio António Gomes Ferreira Quaresma e do batalhão de automobilistas Vergilio
César Antunes de Lemos.
Dtreeção da arma de aeronáutioa

Director, interino, o coronel do antigo corpo do estado
maior, tirocinado, Eduardo A.ugusto Marques, ficando
exonerado de comandante da Escola Central de Oficiais.
Chefe da 1.:' Repartição, o major de aeronáutica Olímpio Pires Ferreira Chaves.
Chefe interino da 2. a Repartição, o capitão de aeronáutica José Francisco Antunes Cabrita,
Adjuntos, os capitães de aeronáutica Carlos Esteves
Beja. José Pedro Pinheiro Oorreia, Jorge de Vasconcelos de Ávila, e do campo internacional de aterragem
António Rodrigues Alves.
Adjunto interino, o capitão de infantaria, adido, Mário
Júlio Jardim da Costa.
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Chefe do arquivo, o tenente do secretariado militar,
adido, Francisco da Silva Viegas.
Secretário-tesoureiro,
o capitão, miliciano, do serviço
de administração militar do quadro especial, adido, Anibal Gonçalves Paixão.
Jnspeeção da arma de aeronáutica

Inspector, o tenente-coronel de aeronáutica Salvador
Alberto du Courtils Cifka Duarte.
Adjunto interino, o major de aeronáutica Teófilo José
Ribeiro da Fonseca.
Adjunto, o capitão de engenharia, adido, Manuel Bairrão Bastos de Carvalho.
Comissão técnioa da arma de aeronáutica.

Vogais, os majores de aeronáutica, comandantes, do
grupo independente de aviação de bombardeamento Alfredo Dovale Portugal e do grupo independento de aviação de protecção e combate António de Sousa Maia e
os capitães de aeronáutica do grupo de aviação de informação n.? 1 Carlos Fernando da Cunha e Almeida,
do batalhão de aerosteiros 111lrio da Costa França e da
escola militar de aeronáutica, Francisco Higino Craveiro
Lopes.
Serviços meteorológicos do exército

Chofe, o coronel de engonharía Pedro Fava Ribeiro
de Almeida.
Adjunto, o capitão do rogimento de artilharia ligeira
n. o 1 António da Purificação Ferreira.
Depósito de material aeronàutíco

Director, o capitão de aeronáutica Eduardo do Rosário Gonçalves.
Oficinas gerais de material aeronáutioo

Chefe dos serviços técnicos, o capitão de aeronáutica,
Gil. Direcção da arma, José Machado de Barros.
Inspecções do serviço de administração militar

Adjuntos, os capitães do serviço de administrnção,
da
escola prática do mesmo servíco, Eduardo Rodrigues
Neto de Almeida, e miliciano, do quadro especial, da
Agência Militar, Luís António de Oliveira.
Quadro dos oficiais do serviço de a.dministração militar

Capitão do mesmo serviço, da extinta La Inspecção
do administração militar,. Manuel Carmona Gonçalves.
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Comissão téonioa do serviço veterinário militar

Vogal, o capitão veterinário do regimento de sapadores mineiros Álvaro Fernandes Lapa.
Secretariado militar
Supranumerário

Tenente do secretariado militar, do quartel general da
3.~ Região militar, Alexandrino de Simas Nunes.
Hospital militar regional n.· 3

Director, o tenente-coronel médico, director do Hospital militar regional n.? 4, Albino Joaquim Gomes, pelo
pedir.
Hospital militar regional n.· 4

Director, o major. médico, director do Hospital militar regional n.? 3, António Monteiro de Oliveira por motivo disciplinar.
Manutenção Militar

Major do serviço de administração militar, no quadro,
Eduardo Guedes de Carvalho Meneses.
Fabrioa de munições de artilharia, armamento
e viaturas

Tenente de infantaria,
Holbecbe Fino.

em disponibilidade,

Francisco

Júri para avaliar

as provas de aptidão para o pOsto de
major dos capitães do secretariado militar no corrente
ano:

Vogal, o coronel de infantaria, com o curso do estado
maior, adido ao quadro, Miguel de Almeida Santos.

8. o -lioislério

da Guerra - Reparliçã. do Gabinete

Tendo sido agraciados com as mercês da Sociedade
Portuguesa da Cruz Vermelha abaixo designadas os ofíciais e praças em seguida mencionados, é-lhes permitido
usar as respectivas insígnias:
Cruz VerJnelha. de Mérito

Coronel médico, na situação de reserva, João Carlos
Mascarenhas de Melo.
'I'enente-coronel de artilharia João Rodrigues Sequeira
Júnior.
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Capitão do artilharia Armando Patrocínio Guedes.
Tenentes de artilharia Fernando Joaquim Coruche,
Euclides Gomes Ribeiro e Artur de Jesus Fernandes.
Primeiros sargentos do regimento do artilharia ligeira
n.? 5, Joaquim Pinto e Francisco da Silva.
Segundos sargentos do mesmo regimento, Josó Nogueira Monteiro, Amadeu Loureiro, Francisco do Carmo,
David Guimarães e Santiago do 'Espírito Santo.
9. ° -lIiuistérío

da Guerra _La Direcção Geral-

P Repartição

a) Em harmonia com o disposto no artigo 164.° do
regulamento do disciplina militar, de 1 de Dezembro de
1025, se publica a decisão do Conselho Superior de Disciplina Militar, a cujo julgamento foi submetido o capitão, reformado, Custódio Vicente, nos termos do n.? 3.°
do artigo 149.° do mesmo regulamento:
Perante o Conselho Superior de Disciplina Militar
compareceu o capitão, reformado, do quadro dos serviços do artilharia Custódio Vicente, pelo haver requerido
nos termos do n." 3.° do artigo 149.° do regulamento de
.flisciplina militar, com o fim de ilibar a sua honra e brio
militar que julga atingidos por ter sido incluído o seu
nome na publicação que os jornais diários fizeram dos
militares que no período da Grande Guerra faltaram no
cumprimento dos seus deveres de honra, que é o serviço
de campanha.
Vistas e ponderadas as declarações feitas pelo requerente, nos termos do artigo 160.° do regulamento de
disciplina militar, ti mais peças do processo; e
Verificando-se que o jornal O Século, no seu n,e 16:023,
de 12 de Outubro de 1926, publica efectivamente uma
relação de oficiais demitidos, separados do serviço e re. formados, na qual vem incluído o nome do requerente,
relação em que se diz que aquelas situações tiveram origem eem motivos que S0 prendem com a partícipação do
Exército Português na Grande Guerra» e vem encimada
com a epígrafe «Saneamento do Exército»;
Verificando-se também que jA anteriormente o jornal
A lnformaçao, no seu n, ° 65, de 22 de Setembro do Teferido ano de 1926. publicando uma nota oficiosa que
intitulou IIUma nota oficio a extremamente interessante»,
dizia: «Averiguou-se também que em parte o desconten-
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tamento resulta de não se terem efectivado ainda certos
actos, como o nfustamento do exército de oficiais e sargentos que pelo sou procedimento não são dignos de
nêle continuarem» - o que realmente leva a crer que a
relação acima citada seja a dos indivíduos considerados
nestas circunstâncias.;
Considerando que do processo se prova que o capitão
Custódío Vicente, tendo sido julgado incapaz do serviço
'activo, em França, no mês do Dezembro de 1917, ali
continuou servindo, como se estivesse no activo, até Setembro de 1918, em que lhe foram concedidos cínqüenta
e três dias de Iicença de campanha para vir a Portugal
e que, terminada essa licença, em Novembro de 1918,
foi mandado prestar serviço no regimento de artilharia
n. o 3. aguardando oportunidade de regressar ao Corpo
Expediciouário
Português, ror estar então fechada a
fronteira em virtude de grassar no País a febre pneumónica, não chegando porém a marchar, por ter sido assinado no dia 11 daquele mês o armistício;
,
Considerando ainda que êste oficial, apesar de ser julgado incapaz do serviço activo, não requereu para ser
presente à respectiva junta e antes insistiu para que o
não julgassem incapaz, e que, apesar de o ter 'sido, -não
se aproveitou dessa circunstância para fugir à guerra,
mas antes conseguiu nela continuar:
O Oonselho Superior de Disciplina Militar, em face
das respostas dadas aos quesitos propostos pelo relator,
decide por unanimidade que a honra do capitão, reformado, do quadro auxiliar dos serviços de artilharia.
Custódio Vicente está ilibada.
Sala das Sessões do Conselho Superior de Disciplina
Militar, 3 de Junho de 1929.-Alberto
OelestinoFerretra
Pinto Bastos, contra-almirante-Artur
Aníbal Botelho)
general-.- Jaime Afreioio, contra-almirante,
relatorBenjamim. de Paiva Curado, contra-almirante - João de
Morais Zamith, general.
b) Declara-se que, por decreto de 1 de Outubro do
ano findo, publicado no Diário do Govêrno n. 132,
2. a série, de 11 do corrente mês, foram condecorados
com os graus da Ordem Militar de Avi-s, que respeetivamento lhes vão indicados, os seguintes oficiais:
Q

Grll-Ot'oz

General João Júlio dos Reis e Silva.

302

ORDEM DO EX1i:RCITO N.o 9

2.· Série

Oficial

. Capitães: de infantaria João Tomás Gonçalves;
artilharia José Vitorino Branco o Manuel Miranda.

de

Cavaleiro

Tenentes: de infantaria Manuel Nascimento Vieira,
'Carlos Angelo Quintino e António Henrique Arez Valente do Couto; de artilharia João Dias Garcia e Acácio
Augusto Seabra Mendes Costa; de cavalaria Santiago
Ponce do Castro.
c) Declara-se que, por decretos de 28 de Maio findo,
publicados respectivamente no Diário do Govêrno n.0 128
e 135, 2.& série, de 5 e 14 do corrente mês, foram condecorados com os graus das Ordens Militares, que respectivamente lhes vão indicados, os seguintes oficiais:
8

OrdeD1 Militar

de Cristo

Grande oficial

Coronel de infantaria Feliciano António da Silva Leal
e tenente-coronel de infantaria Ernesto Duval Pestana
Lopes.

•

Comendador

Tenente-coronel médico Francisco José Martins Morgado; capitães: de artilharia 6scar Neto de Freitas e
de aeronáutica Francisco Higino Craveiro Lopes.
Oficial

Capitães: de aeronáutica António Aiala Pinto de Queiroz Montenegro e do secretariado militar Francisco Marques Beato; tenentes de infantaria António Vitorino França
Borges e Felismino AJgusto da Fonseca Araújo.
Cavaleiro

Capitão miliciano de engenharia Luís Augusto dEISousa
e Brito e tenente de artilharia Mário José da Silva Travassos Arnedo.
OrdeD1Militar de S. Tia&,oda Espada
Oficial

Capitão de cavalaria
Freire de Oliveira.

Humberto

de Luna da Costa
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d) Tendo sido agraciado por Sua Majestade o Rei da
Bélgica, com o «Grand Cordon l'Ordre de Leopold II»,
o tenente-coronel do serviço de administração militar
Francisco de Pina Esteves Lopes, é-lhe permitido, em
conformidade com as disposições do regulamento das
Ordens Portuguesas, aceitar aquela. mercê e usar as
respectivas inslgnias.
e) Declara-se que, por portaria do Ministério da Marinha, de 27 de Fevereiro do corrente ano, publicada
no Diário do Govêl·no n.? 52, 2.& série, de 5 de Março
findo, foram condecorados pelo Instituto de Socorros a'
Náufragos, com a medalha de cobre de Filantropia e
Caridade, os tenentes de infantaria João Duarte Pereira,
Horácio Lopes Gonçalves e miliciano Nicolau Barbosa
da Fonseca.
f) Tendo sido agraciado pelo Govêrno Alemão, com
a 2. a classe do distintivo honorífico da Cruz Vermelha
Alemã o tenente-coronel de engenharia Augusto de Azevedo e Lemos Esmeraldo de Carvalhais 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 Santidade o Papa
Pio XI, com o grau de cavaleiro comendador da Ordem
de S. Gregório Magno, classe militar, e pelo Presidente
da República da Finlândia, com o grau de cavaleiro da
Ordem da ROia Branca da Finlândia, o tenente de cavalaria Mário Álvaro de Carvalho Nunes, é-lhe permitido,
em conformidade com as disposições do regulamento das
Ordens Portuguesas, aceitar aquelas mercês e usar as
respectivas insígnias.
h) Declara-se que, por decreto de 7 de Maio do corrente ano, publicado no Diário do Govêrno n.? 107, 2.&
série, de 16 do mesmo mês, foram condecorados com os
graus das Ordens que, respectivamente, lhes vão indicados, os seguintes oficiais:
OrdoD1 JUUitar do S. Tiago

da Espada

Oficial

Major
Castro.

de engenharia

Fernando

Galvão

Jácome

de
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de Méri"to AgHcOola e Xnduswial

GriI·cruz

Coronel de engenharia

Manuel da Silveira e Castro.
Oficial

Alferes do quadro
Ferreira Matias.

auxiliar

de engenharia

Amadeu

Cavaleiro

Segundo sargento do regimento de sapadores de caminhos de caminhos de 'feno
Antero da Graça Nogueira.

i) Declara-se que, por portaria do Ministério das Colónias, de 18 de Mar~o último, publicado no Diário do
Govêrno n, o 71, 2."- série, de 27 do mesmo mês, foi louvado o tenente médico miliciano, licenciado, Eurico Carlos de Almeida, delegado, da colónia de Angola, ao
Congresso Internacional de Medicina Tropical e Higiene,
realizado, no Oairo, em Dezembro do ano findo, pela
maneira brilhante como se desempenhou do sen encargo,
quer apresentando ao referido Congresso numerosas e
valiosas memórias, quer tomando parte activa no decorrer dos respectivos trabalhos.
j) Declara-se que, 1)01' decreto de 1 do corrente mês, inserto no Diário do Govêrno n." 127, 2.a sério, de 4 também do corrente mês, foi concedido indulto aos seguintes
réus condenados pelos tribunais militares:
Gilberto Francisco, casado, ex-soldado, natural da
comarca de Coimbra, condenado, pelo crime de homicídio voluntário; no tribunal militar territorial de Viseu,
por sentença de 20 de Junho de 1922, na pena de 8 anos
de prisão "maior celular, seguida de 12 anos de degredo,
ou, em alternativa, na pena de 25 anos de degrêdo, em
possessão de LA classe - perdoados 6 anos de degrêdo,
João Contreiras, solteiro, electricista, natural da comarca de Lisboa, condenado, pelo crime do porte de
arma sem a competente licença, no 1.0 tribunal militar
territorial de Lisboa, por sentença de 18 de Janeiro de
1928, na pena de 2 anos de degredo - expiada a pena.
Manuel Bajouco Júnior, solteiro, ex-cabo, natural da
comarca de Leiria, condenado, pelos crimes de coligação,
dano, falsidade e extravio de artigos militares, no tribnnal militar territorial de Viseu, por sentença 'de 6 de
Julho de 1921 e acórdão do Supremo Tribunal Militar_
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do 28 do Fevereiro de 1922, na pena de 4 anos de prisão maior celular, ou, em alternativa, na de 6 anos de
dogrêdo,
em possessão de 1.a classe - expiada a pena.
Manuel Madeira, solteiro, ex-soldado, natural da comarca de Lisboa, condenado, pelo crime de estupro, no
2. o tribunal militar territorial de Lisboa, por sentença
de 26 de Novembro de 1927, na pena de 3 anos de prisão maior celular, 00, em alternativa, na de 4 anos e
meio de dogrêdo, em possessão de 1.:1 classe - expiada
a pena.
10.0 .-Ministério

da Guerra-La Diretçãa Geral- 2,1 Reparlição

a) Declara-se que, por decreto de 7 de Outubro
de 1927, do Ministério do Interior, inserto no Diário
do Govêrno n." 221, 1." série, da mesma data, foi nomeado para desempenhar o cargo de delegado especial
do Govêrno da República nos Açõres o coronel comandante do regimento de infantaria n.? 22, Feliciano António da Silva Leal.
b) Declara-se que a exoneração do coronel de infantaria, com o curso do estado maior, Alberto Guerreiro
Peixoto e Cunha de instrutor permanente do curso de
informação da Escola Central de Oficiais, inserta na Ordem do Exército
n.? 8, 2." série, do corrente ano, foi
pelo pedir.
c) Declara-se, para os efeitos da determinação 6,:l da
Ordem do Exército n." 2, 1.& série, de 1924, que os ca-

pitães de infantaria Luís Au;:;usto de Sousa Rodrigues,
de cavalaria Henrique José de Oliveira e Estêvão Alves
Barbudo, de artilharia José Guerreiro de Andrade, e miliciano de caminhos de ferro, do quadro especial, Vicente
de Chaves Cimbron Borges de Sousa, ficaram aprovados
nas provas <,speciais de aptidão para o posto de major
em 12 do corrente mês.
d) Declara-se que os majores Luís Gonzaga Cardoso
Menesee Pinheiro e Joel Henrique Gomes Vieira e tonentes António Barbosa e Manuel de Meneses de Melo
Vaz de Sampaio, todos dê infantaria e em disponibilidade, e o capitão da mesma arma, supranumerário, Paulo
Monteiro Júnior, chegaram 1l sua altura para entrar nos
respectivos quadros.
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e) Declara-se que o capitão de infantaria, supranumerário do quadro de comissões, Alberto Correia Duarte
daria entrada no respectivo quadro se não estivesse
naquela situação.
f) Declara-se que o capitão de infantaria José Caetano
de Almeida deixou de estar susponso das funções de serviço, em virtude do Conselho Superior de Disciplina Militar, a cujo julgamento foi submetido, ter decidido, POIunanimidade, que o mencionado oficial não se acha compreendido nas alíneas a) do n. o 1.0 e c) do n. o 2.0 do artigo 149.0 do regulamento de disciplina militar, pelo que
não lhe é aplicável o disposto nos artigos 157.0 e 158.0
do mesmo regulamento.
g) Declara-se que desistiu de ir servir nas colónias,
no presente ano, nos termos do decreto n.? 13:309, de
23 de Março de 1927, o capitão do regimento de infantaria n." 8 António Rodrigues da Silva Braga.
h) Declara-se que o tenente de infantaria António de
Oliveira deixou de estar suspenso das funções de serviço, em virtude de o Conselho Superior de Disciplina Militar, a cujo, julgamento foi submetido. ter decidido, por
unanimidade, que o mencionado oficial não se acha compreendido na alínea c) do n.? 2.0 do artigo 149.0 do regulamento de disciplina militar, pelo que não lho é aplicável o artigo 158.0 do mesmo regulamento .
.i') Declara-se que o tenente do regimento de infantaria n, o 4 João Machado Pascal Benevides desempenha
as' funções de oficial às ordens do delegado especial do '
Govêrno' da República nos A~ôtes, e de adjunto da secção
civil da delegação especial.
,

.

j) Declara-se que é 'nomeado para freqüentar o curso
de tenentes, qut;) tem início em 15 de Julho próximo, na
Escola Prática de Infantaria, o tenente de infantaria
Amorim Henriques, em substítutção do tenente Joaquim
José Saldanha, a quem foi concedida desistência da freqüêncía do mesmo curso.
,k) Declara-se que a colocação do tenente miliciano do
quadro especial do infantaria José Raposo, do regimento
de infantaria n, o 4, inserta na presente Ordem do Exército, é pelo pedir.
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l) Declara-se que, por despacho de 18 do corrente, se
reconheceu que o verdadeiro nome do tenente de infantaria, adido ao quadro, José do Pêso de Sousa Benchinol
é José do Pêso e Sousa Benchimol, devendo portanto ser
escriturado com êste nome em todos os seus registos.
m) Declara-se que o aspirante a oficial do batalhão de
metralhadoras
n. o 2 Francisco Marcos Lopes Leitão
passou a contar a antiguidade do actual pôsto de 19 de
Fevereiro de 1927.
n) Declara-se que o capitão de artilharia António da
Costa Malheiro passa a ocupar na escala da sua arma o
lugar imediatamente à esquerda do capitão António Francisco Coelho, em virtude do parecer do Conselho de Recursos de Õ do corrente mês, nos processos de recurso
dos capitães da mesma arma José Vítor Nobre da Costa
Sequeira, Francisco Freire de Matos e Ernesto Florêncio da Cunha.
,

o) Declara-se que, em virtude do falecimento, em 4 do
corrente, do general Tomás de Sousa Rosa. deixou de
exercer as funções de seu ajudante de campo o tenente
de cavalaria Ricardo José Alves Pôrto,
p) Declara-se que, por despacho de 6 do corrente mês,
foi o tenente de cavalaria Rui Pessoa Melício autorizado
a usar o nome de Rui Pessoa de Amorim Melício, devendo portanto sêr inscrito nos respectivos registos com
êste nome.
q) Declara-se que o tenente de cavalaria, adido ao
quadro, Rui Pessoa de Amorim Melício passou ao serviço do Ministério do Interior por ter sido requisitado
para desempenhar uma comissão de serviço dependente
daq uele Ministério na polícia de segurança pública.
r) Declara-se que o capitão veterinário miliciano de
reserva Joaquim 'I'iago Ferreira, colocado no regimento
de artilharia ligeira n,o 4 pela Ordem do Exército n. o 3,
2." série, do ano findo, deve ser considerado na situação
de reserva e não no citado regimento.
s) Declara-se que fica suspenso das funções de serviço
nos termos do artigo 170.0 do regulamento de disciplina
militar o tenente veterinário do regimento de artilharia
ligeira n." 3 Tomé Dario da Ponte.
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t) Declara-se que o tenente do secretariado militar,
adido no quadro, António de Capistrano Antunes Cabrita, da Direcção da arma de engenharia, passou a
prestar serviço no Ministério das Colónias por ter sido
requisitado para desempenhar uma comissão de serviço
dependente do mesmo Ministério, nos termos do artigo 31.° do decreto n.? 13:309, de 23 de Março de 1927.

u) Publica-se :1 lista de antiguidades dos alferos da
arma de artilharia organizada nos termos da regra 2. a
do artigo 1.0 do decreto n." 16:585, de 12 de Março do
corrente ano:
Alfredo Elísio Gonçalves.
António Leite Pais de Faria.
José António Nunes de Andrade.
José Araújo Martins de Sousa Nazaré.
Manuel Gomos Madeira Guedes de Andrade.
Jorge Manuel Carregal Ferreira.
D. Luis Pereira Coutinho.
Oarlos José dos Santos Silva.
António Cupertino Guerreiro de Brito.
Possidónio José Marçal Grilo.
Carlos Mário Sanches de Castro da Costa Macedo.
Manuel Coelho da Silva Ferreira.
Carlos Vidal de Campos Andrada.
Humberto Vieira de Castro.
Manuel Guerra Pinheiro.
Emílio Ramos Afonso .
.i}ntónio Joaquim Alves Monteiro.
Alvaro da Silva Carvalho.
Alfredo de Oliveira Leite.
Abel dos Anjos Rocha.
Carlos Duarte Capote.
José Monteiro de Sousa Leitão.
António Pereira Teixeira de Almeida.
Manuel de Jesus Ramos.
Humberto da Silva Delgado.
Cipriano Alfredo Fontes.
Carolino Eduardo Ferreira do Nascimento
Alberto Coriolano Miranda da Costa.
Rubi António Marques.
Fernando Ferreira Castelão.
Antero Cavaleiro.
António dos Santos Vaz Barreiros.

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO N.o 9

309

Jerónimo Ribeiro Tasso de Figueiredo.
Francisco Braga.
Augusto do Carmo Machado.
João Lídio Ferreira.
Artur Vicente Mendonça de Carvalho.
Amilcar da Ressurreição Diogo de Carvalho.
António Carvalho.
Francisco Oarlos Roma Machado Oardoso Sulgado.
João Augusto de Noronha Dias de Carvalho .
•João José Domingues.
Ivo Guedes da Silva.
Guilherme Vergilio de Almeida Pires Monteiro.
Luís Gastão Ramalho Fernandes.
Almor Branco Baptista.
Daniel Alexandre Sarsflold Rodrigues.
Oarlos Alberto Machado da Silva.
Álvaro Herculano da Ounha ...
João Maria Navarro Vilalobos Vieira.
Dúlio Norberto Franco Simas.
Dionilo Eugénio Jonaths Guapo de Almeida.
Ilídio Marinho Aires Trindade.
Álvaro de Oastro Fernandes.
João Horta Galvão Ferreira Lima.
Aurélio de Sousa Medeiros.
Leopoldo Manuel Seabra de Sousa Gentil.

,
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Ministério da Gnerra - 2.a Direcção Gcral- 3.a Repartição

a) Vencimentos que, nos termos da lei n." 1:668, de 9
de Setembro de 1924, competem ao oficial em seguida
mencionado, transferido para a situação de separado do
serviço pela presente Ordem do Exército:
Tenente de cavalaria Fernando Santos Pereira do
_Carmo, pensão, 4M45. Tem um aumento de 10 por cento
sobre o sõldo.

b) 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 presente Ordem do Exército:
Coronel de infantaria, com o curso do estado maior,
João de Sousa Eiró, 219614, sendo: pensão de reserva,
210672; lei n.? 888, 8642.
Coronel do artilharia Manuel de França Dória, 51M51,
sendo: pensão de reserva, 341670; 0,14 por cento, 8666;
lei n. ° 888, 35603; lei n. ° 1:332, 126t$12. Tem dois aumentos de 10 por cento sobre o sõldo.
Coronel de infantaria Carlos Carreira Pequeno, 392646,
sendo: pensão de reserva, 300696; 0,14 por cento,
10653; lei n.? 888, 31t$14; Iai n." 1:332, 49683; do vencimento total 20:$12 são pelo Ministério das Finanças o
20612 são pelo Ministério das Colónias, sendo Meçambique a última província onde serviu. Tem dois aumentos do 10 por conto sobre o sóldo.
c) 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
presente Ordem do Exército:
Tenente de infantaria Aparício Rebelo dos Santos,
139608, sendo: pensão de reforma, 136636; lei n. o 888,
2672. Tem um aumento de 10 por cento sôbre o sõldo.
Tenente de nrtilhnria Looniz Lopes de Andrade, pensão de reforma, 52627. Tem um aumento de 10 por
cento sõbre o sõldo.
12. ° - Ministério da Guerra- 3.a Direcção Geral- P Repartição
Nos termos do § 2.° do artigo 3.° do regulamento da
Biblioteca do Exército, declara-se quo as estações e Indi-

<ii
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víduos abaixo designados ofereceram à mesma Biblioteca as pu blicações que se indicam a seguir:
Oomissariado Geral da Exposição Portuguesa
em Sevilha:
Comunicações.-J.
F. de Sousa.-·Lisboa, 1929.1 opúsc.
Bosquejo histórico das matemáticas em Portugal.P. José da Oúnha.--Lisboa, 1929.-1 opúsc.
Portugal-A
sua acção missionária.-A.
M. da
Ounha.~ 1 opúsc.
Portos marítimos e navegação exterio1'.-F. Ramos
Ooelho.-1 opúsc.
Navegações dos Por·tugueses.-H.
Lopes de Mendonça.-1 orÚ8C•
Comércio exterior.-M.
Amzalak.-Lisboa,
1929.--

1 opüsc.
Oarlos de Ornelas:
A Madeira e os Açôrt's.-O.
1929.-1 opúsc.

de Ornelas.-Lisboa,

Barão das Lages:
Noticia genealógica da Casa das Lages de Penafiel.Barão das Lages.-Pôrto,
1928.-1 vol,
Direcção Geral do Instituto
dastral:

Geográfico e Oa-

Fõlha n.O 14-g da Carta de Portuqal de 1/60000.Uma.
Ooronel Cristóvão
veda:

Aires de Magalhães Sepúl-

Dicionário bibliográfico da Guerra Peninsular.s-«
O. Aires.- Coimbra, 1929. (O vol, III).-1
vol.
Ooronel Alberto Artur Sarmento:
Homenagem a João Fernandes Vieira.mento.- Funchal, 1928.-1 opúsc.

A. A. Sar.
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Tenente. de infantaria João Baptista Barreiros:
Colonização branca da Africa Portuguesa.-J.
Barreiros.-Ponta
Delgada, 1929,-1
opúsc.

B.

13. ° - nillistério da GlIerrll- Conselho de Recursos.
Pelo Conselho de Recursos correm éditos de trinta
dias" a contar da data da presente Ordem, citando os
aspirantes a oficial abaixo designados para, na qualidade
de reeorridos, que são, apresentarem, querendo, contestação num processo que no mesmo pendo e em que Manuel de Carvalho, aspirante a oficial de infantaria, recorre da colocação à sua direita na respectiva escala do
acesso, do aspirante a oficial do mesmo quadro Casimiro J anoiro Bilé, promovido a êste põsto por portaria
de 2 de Março do corrente ano, inserta na Ordem do
Exército n." 4, 2.a série, de 16 do mesmo mês.
Recorridos, os aspirantes a oficial: do batalhão de caçadores n,o 1, Casimiro Janeiro Bilé ; do .batalhão de caçadores n. o 8, Francisco Pires Júnior; do regimento de infantaria n." 19, António Marques Tavares e José Ribeiro
dss- Santos; do batalhão de ciclistas n.? 2, José Simões.

Obituário
1929

Abril
Maio
))

Junho
))

»

..

18 24 30 1-

Tenente miliciano de reserva Eduardo Serra.
Capitão, na situação de reserva, Manuel Luís.
Major, reformado, .Ioaquim Lourenço.
Tenente, reformado, Augusto de Oliveira' Seixas,
9 - Capitão do extinto corpo de capelães militares, na
situação de reserva, Fernando Eduardo da Silva.
11- Tenente, na situaçâo de reserva, Adriano da Silv a
Coimbra.
13- Tenente, na situação de reserva, Henrique Leopoldo dos Santos Mendonça,
14 - Tenente .. reformado, Joaquim Augusto Carri lho .

Rectificações
Na Ordem do Exército n.· 8, 2." série, do corrente ano, P: 253,
1. 7, onde se lu: "José», deve Isr-se : «Joaquim .. j 1. 38, onde se
lê: ..José», deve ler-se: "João»; p. :lú6, 1. 1, onde se lê ~«Eugénio
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Carlos», deve ler-se: «Eugénio Gonçalves»;
p. 259, I. 7, onde se
lê: "Peres», deve ler-se: "Pires»; p. 26U, I. 2í, onde se lê: «José»,
deve ler-se: "João»; P: 265, 1. 28, onde se lê: "José", deve ler-se:
«João»; P: 266, l. 5, onde se lê: «Lemos», devo lel'-~e «Ramos».

Júlio Ernesto de Morais Sarmento.i
Está conforme.

o Ajudante

General,

MINISTERIO

DA /GUERRA

7 DE JULHO DE 1929

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se ao Exército o seguinte:

1 . o - Por decretos de 6 do corrente més :
Ministério da Guerra - I, a Direcção Geral-1.

a

Repartição

Supremo T~ibuna.lMilitar

Exonerado de presidente, nos termos do artigo 319. o
do Código de Justiça Militar, o general, na situação de
reserva, João Alves Camacho.
2.° tribuna.l militar territorial

de Lisboa

Exonerado de auditor o bacharel José Charters do
Azevedo Lopes Vieira.
Auditor, o bacharel Luis Clemente Pais de Sequeira,
ticando exonerado de igual cargo do Tribunal Militar
Territorial do Parto, sem dispêndio parlt a Fazenda Naeional.
Millist~rio da Guttl':l-1.a Direrção Geral- 2.3 Rel'drliÇlÍú
Adidos

Capitães, do regimento de artilharia de costa n. o 2
Venceslau Valadas Lopes Fernandes e miliciano de pioneiros, do quadro especial, do comando de engenharia
do Govêrno Militar de Lisboa, Guilherme Frederico do.
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Santos Machado, o primeiro por ter sido requisitado para
desempenhar uma comissão de serviço dependente do
Ministério do Comércio e Comunicações e o último por
lhe ter sido concedida licença ilimitada.
Disponibilidade

Capitão de infantaria, adido, Manuel Joaquim Ramos
Coelho, que de regresso do Ministério das Colónias se
apresentou em 29 do mês findo.
Reserva

Coronel de infantaria, no quadro da arma, Gonçalo
Pereira Pimenta de Castro, e tenente-coronel do quadro
auxiliar dos serviços de engenharia António Francisco
Romba, nos termos, respectivamente do n.? 4,° do artigo 2,° do decreto de 2f> de Maio de 1911, e do n,? 2.°
do § 2,° do artigo 60.° do decreto n." 12:017, de 2 de
Agosto de 1926.
Reforma.

General João Alves Camacho e tenente-coronel Marcelino Jordão de Almeida, ambos na situação de reserva,
por terom atingido o limite de idade, nos termos do n,° 3. o
do § 2.° do artigo 60.° do decreto n.? 12:017, de 26 de
Maio de 1926.
Ministério da Guerra - 2.a Direcção Geral- 3. a Repartição

Negado provimento ao recurso n.? 1:929, interposto
perante o Conselho de Recursos pelo tenente de infantaria Mariano Moreira Lopes, por não ter fundamento
legal.

·2. ° - Por decreto de 7 do corrente mês:
lIillliltério da Guerra - L II Direcçio Gcral-

1,&

Repartição

Condecorados, com a medalha militar de prata da
classe de bons serviços, por se acharem ao abrigo da
alínea a) do § 2.° do artigo 8.° do regulamento para a
concessão da medalha militar, de 28 de Setembro de 1917,
com referência à última parte do artigo 10_° do mesmo
regulamento, o coronel de artilharia José Jorge Ferreira
da Silva e o major do secretariado mllitar António Maria
Gôtu:aga Pinto J únior.

~.' Série
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82~

Portarias

Por portaria de 6 do corrente- mês:
lIinistério da Guerra- Repartição do Gabinete
Tondo o capitão médico miliciano. João Bastos Lopes,
director da clínica de urologia no. Hospital Militar Principal, revelado. mais uma vez o. SElU amor pela sciência e
carácter altruista, propondo a criação. de uma clínica da
sua especialidade para pobres, não. só no intuito. de valer
a estes como de aumentar o. campo. de investigação. scientíflca em que trabalha: manda o. Govêrno da República
Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar o. referido.
oficial pelo seu..'amo.r ao estudo, dedicação. pela sciência
e interêsse pelas institn'ições militares.

Por portarias de 7 do corrente mês:
linistério da Guerra - Repartição do Gabinet~
Louvados os generais Miguel Baptista. da Silva Oruz,
Artur I vens Ferraz e Amílcar de Castro Abreu e Mota,
respectivamente directores das La, 2.a e 3.a Direcções
Gerais dêste Ministério, e bem assim os chefes das Repartições e mais oficiais dependentes das referidas Direcções Gerais, pela superior inteligência, inexcedível
lealdade e grande proficiência com que desempenharam
as suas funções, muito contribuindo para facilitar a acção
do Ministro. da Guerra.
Louvados 08 generais Ernesto Maria Vieira da Rocha,
Ricardo. Júlio. Ferraz e Adolfo César Pina, os coronéis,
tirocinados,
de infantaria Raúl Olímpio Boaventura Ferraz, e do. antigo corpo. do estado maior Eduardo Augusto Marques, médico Francisco Dinis de Carvalho,
veterinário. José Alves Simões, e do. serviço de administração militar João Carlos de So.U!&Sehiappa de Aze'vedo; respectivamente directores das armas de cavalaria,
.artilharia, engenharia, infantaria e da aeronáutica miliier e dos. aerviço8 de saúde, veterinário. e de Mmini8tra.
çào miliÍl&~, e b-em' a8.8im~os.~befésdas ReparlliçOOse ~$
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oficiais dependentes das referidas
inteligência, superior critério e
cação com que desempenharam
contribuindo para facilitar a
Guerra.

2." Silfle

Direcções, pela elevada
grande lealdade e dedias suas funções, muito
acção do Ministro da

Louvados os generais Domingos Augusto Alves da
Costa Oliveira e Felisberto Alves Pedrosa, coronéis, tirocinados, de artilharia Eugénio Augusto Almada Castro
Bilstein de Meneses e de infantaria António Gomes de
Sousa Júnior, respectivamente governador militar de
Lisboa e comandantes das 3.a, 4.& e 2." regiões, pela
elevada inteligência, superior critério e grande lealdade
e dedicação com qne deserupenharam as suas funções,
muito contribuindo para facilitar a acção do Ministro da
Guerra, e bem assim todos os comandantes, directores
e chefes, oficiais e mais praças das diferentes unidades
o estabelecimentos
dependentes dêste Ministério da
Guerra, pela sua grande lealdade e dedicação no cumprimento das ordens superiormente recebidas, mantendo
assim o bom nome do exército.
Louvado o coronel de artilharia José Jorge Ferreira
da Silva pelas constantes provas de elevada inteligência,
superior critério e proficiência com que desempenhou o
cargo de chefe da Repartição do Gabinete do Ministério
da Guerra, no qual, pelas grandes qualidades de ofi~ial
di.tinto, sabedor e leal, prestou serviços extraordinários
e importantes.
Louvado o major do secretariado 'militar António Maria Gonzaga Pinto Júnior, pelos importantes serviços
prestados na Repartição
do Gabinete do Ministério da
Guerra, comissão extraordinária,
onde a par de uma
inexcedível lealdade e dedicação pelo serviço manifestou
muita inteligência, bom senso e vastos conhecimentos.
Louvados os capitães: de artilharia José Vitorino
Branco; de cavalaria, com o curso do estado maior,
Angelo de Aguiar Ferreira, e o tenente do regimento de
artilharia ligeira n. o 3 Aufbal Afra N OZflS, pela maneira
como desempenharam a~ funções de ajudantes de campo
do Ministro da Guerra, 'demonstrando, & par de muita
dlldieaQltb e lealdade, muito .Jêlo e antivirlade no, 'O!!lDprim~m tíe ordens ,QO ~o
ll:in;istro,i "
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Louvados os capitães: de infantaria Gastão Ribeiro
Pereira, de cavalaria Humberto Buceta Martins, do serviço de administração militar Mário Rodrigues de Csrvalho e o tenente do secretariado militar António José
Marques Guimarães, pela muita dedicação, lealdade e
proficiência com que desempenharam os serviços de que
foram encarregados na Repartição do Gabinete.
Louvado O major de artilharia, na situação de reserva,
Jaime Madeira Pinto, pelo zêlo e dedicação com que
desempenhou os serviços de que foi encarregado na Repartição do Gabinete, onde se conservou depois da sua
passagem à reserva com manifesto prejuízo próprio e
apenas pela nunca desmentida dedicação pelo serviço.
Louvado o coronel, na situação de reserva, José Joaquim Canhão, pela superior inteligência, zêlo e competência com que desempenhou o cargo de chefe da 1:&
Repartição da La Direcção Geral dêste Ministério, funções que exerceu ainda voluutãriamente
depois de ter
passagem à reserva, demonstrando assim a sua lealdade
e dedicação pelo serviço.

4. o - Por determinação do Govêrno da República:
lIioistério da Guerra - f.& Direc~áo Geral- V" Repartição

Exonerado de chefe, o coronel na situação de reserva
José Joaquim Canhão, pelo pedir.
Chefe, 'interino, o tenente- coronel de cavalaria Carlos
Oadoro (Barão de Oadoro).

lIioistério da Guerra-

ta Direcção Geral- 3.a Repartição

Adjunto, o tenente do serviço de administração militar, adido ao quadro, da 3.a companhia de administração militar António Dias Sancho.
Quadro da arma de infantaria.

Tenente do batalhão
Assis Gonçalves.

de caçadores

n. o 5 Horácio de

32G
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Regimento de infantaria n.O1

Segundo comandante,
o tenente-coronel
Caetano
Eduardo Freire de Andrade.
Major do regimento de infantaria n." 11 António Coelho
Correia da Cruz, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de caçadores n.O6

Alferes do regimento de infantaria n. o 1 António Paula,
por motivo disciplinar.
Bata.lhâo de caçadores n.O8

Tenente, adido ao quadro, Luís Correia Mourão.
Batalhão de metralhadoras n.O2

'l'enentes de infantaria, no quadro da arma, Guilherme
Carlos Ferreira Pinto Bastos Carreira, Raúl de Figueiredo Rodrigues de Almeida e Henrique Guilherme Antunes Báptista.
Regimento de artilharia ligeira n. o 3

Alferes do regimento de artilharia ligeira n.? 2 Emílio
Ramos Afonso, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
-Batalhão de automobilistas

Tenente de engenharia,
Ribeiro Mendonça.

no quadro da arma, António

Direoção da. arma de aeronáutica

Adj unto da Direcção, o major de artilharia, com o
curso do estado maior, da 2.:1 Repartição da 3.a Direcção Geral do Ministério da Guerra, Francisco António
Pereira dos Santos.
Hospital militar regional n. o 2

Clínicó do serviço do fisioterapia,
Manuel Pinto.

o capitão médico

5. o -Ministério da Guerra - V DirecçãoGeral- P Reparti~.ão

a) Declara-se que é nomeado para freqüentar o curso
de tenentes, que tem inicio em 15 do corrente na Escola
Prática de Infantaria, o tenente de infantaria João César
Correia Mendes, em substítuíção do tenente Amorim Henriques, cuja nomeação foi feita indevidamente.

~.' Série
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b) Declara-se que chegou à sua altura para entrar no
respectivo quadro o coronel de artilharia, supranumerário, José Pedro Soares.
c) Declara-se que o capitão de artilharia Antónió da
Purificação Ferreira, que pela Ordem do Exército n.? 9,
2. a série, do corrente ano, foi colocado como adjunto nos
serviços meteorológicos do exército, é miliciano do quadro especial.
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Obituário
192\J
Junho 2i:i- Tenente de infantari a António Costa.
Julho 2·-Capitão
na situação de reserva Nuno
AveIar Pinto Tavares.

Augusto

Júlio Ernesto de Morais Sarmento.
Está conforme.

de

•

;

N.O 11
MINISTERIO DA GUERRA
27 DE JULHO DE 1929

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se

ao Exército

o segutnte e

1.°- Deerelo
Ministério da Guerra- Rfpartição do Gabinete
Sendo um dever imperioso do Govêrno da República
Portuguesa
glorificar
o tradicional heroísmo dos soldados da Nação belga, nossa companheira
de armas na
Grande
Guerra,
marcando na acção comum o vigor da
sua raça;
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, do 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n. o 15:331, de 9 do Abril do 1928, sob proposta do Ministro da Guerra:
hM por bem decretar que seja coudecorado com a Oruz de Guerra de L." classe o «Soldado
Belga Desconbecido e •
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 20 de Julho
do 1929. - AN'TÓN'IO ÓSCAR DE FRAGOSO OARMONA-

Ilamilcar Barcinio Pinto.

2. ° - Por decretos de 8 do corrente mês:
lIinislério da Guerra - P

Direcção Geral

Exonerado
de administrador
geral do exército o general Artur Ivons Ferraz,
Administrador
geral do exército, o general João de
lfllrais Zamith, ficando exonerado de vogal do Oonselho
de Recursos.
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Conselho de Recursos

Vogal, o general Artur Aníbal Botelho.
Direcção da arma de aeronáutica

Director,

3.0-Por

o general J cão José Sinel de Cardes.

decretos de 13 do corrente mês:

Conselho Superior

de Disciplina

do Exército

Generais: João José Sinel de Cardes, nos termos do,
n.? 1.0 do § 1.0 o § 8.° do artigo 160.° do regulamento
de disciplina militar, Ernesto Maria Vieira da Rocha,
nos termos do n." 1.0 do § 1.0 do referido artigo, e Artur Aníbal Botelho, aos termos do n. o 2.° do mesmo parágrafo o artigo.
Abatido ao efectivo do exército, nos tormos do artigo
175. ° do Código de J ustiça Militar, o alferes de infantaria, separado do serviço, Alvaro Jorge dos Reis Morais ..
Quadro especial a que se refere o artigo 5.° do deoreto
n.v 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Tenente miliciano do infantaria, do mesmo quadro,
adido, José Maria do Araújo, que do regr sso do Ministério da Justiça se apresentou em 4 (O corrento mês.
Regimento

de cavalaria

n.· 4

Tenente de cavalaria, adido ao quadro, em inactividade, Raúl Baptista Lúcio ela Silva, por ter terminadoa pena que lhe foi imposta.
Adidos

Tenentes: do rogimento de infantaria n ," 17, António
Barbosa, do regimento de infantaria n." 3, Mário Cunha
e do batalhão do ciclistas n." 1, Joaquim Augusto Pinto
Ribeiro, o primeiro por lho ter sino concedida Iiconea
ilimitada o os restantes por torem sido rr-quisitndos para
desom penhar comissões de serviço dependentes
do Ministério das Colónias, nos termos, rcspectivamenre,
do
artigo 31.° fl artigo 2.° do decreto n," 13:13U9, de 23 do
Março de 1927.

2.' Sério
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Disponibilidade

Capitães: de artilharia,
adido, Estêvão Rodrigues Neto
de Almeida, por ter deixado de prestar serviço na arma
de aeronáutica
como ajudante
do director
da mesma
arma; do cavalaria, no quadro de comissões,
Armando
Ldalino de Cruz Mesquita,
por ter sido exonerado de
mestre de equitação da Escola Militar desde 25 de Abril
último, e do serviço de administração
militar, adido, Ma,
nuel António de Olival Júnior, que, de regresso do Ministério das Finanças,
se apresentou
em 1 de Maio de
1928.
Inactividade

Tenente do serviço de administracão
militar, da 3. a Repartição da 2." Direcção Geral do l\linistério da Guerra,
Felisberto
Augusto
Centeno, por ter sido julgado incapaz do serviço temporàriamente
pela junta hospitalar de
inspecção.
Reserva

Coronéis:
de engenharia,
graduado,
adido, em serviço
no Ministério da Instrução Pública, Pedro José da Cunha
e módico, no quadro dos oficiais médicos, Domingos José
dos Santos
Guerreiro,
por +ercm atingido o limite de
idade, nc s tormos do n." 2.° do § ::!.o do artigo 60.° do
decreto n." 12:017, de 2 de Agosto de 1926.
Reforma

Major, na situação de reserva, Joaquim Antônío Alves
Martins,
por ter atingido o limite de idade, nos termos
do n." 3.° do § 2.0 do artigo 60.0 do decreto n.? 12:017,
do 2 Agosto de 1926.

4.

o -

Por decretos de 20 do corrente mês:
IliniSlério di Guerra - t. a Direcção Geral- L 11 Reparlição
Supremo

Tribunal

Militar

Exonerado
de defensor ofi -ioso, por ter sido nomeado
para outra comissão de serviço, o coronel de infantaria
David Augusto Rodrigues.
Defensor
oficioso, o major do infantaria João Coelho
'I'eixcira. ficando oxoneuado de promotor de juatiça junto
do 1.0 tribunal militar territorial
do Lisboa.
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Tribunal militar territorial do Pórto
o bacharel
Alfredo
Alencoão
da Fonseca

linistérie

da Guerra- f. a Direcção Gml-

2.a Reparlição

Concedidas
as vantagens
de quCl trata o § único do
artigo 6.0 do decreto n. o 5:570, de 10 de l\Iaio de Ull9,
modificado pela lei n.? I :OilD. (]I' ~8 d(1 Agosto <III ID:.!O,
desde as datas que lhos vão desiguadus,
aos oficiais em
s~guidu mencionados:
Por terem completado o tempo de serviço efectivo, como oficial, necessário para o segundo aumento de lO por cento
sobre o sôldo :
Infantaria-majores:
João de Passos Pereira de Castro .lúuior, no batalhão de,metralhadoras
u," 1, desde 1
de Novembro de 19:H; AILerto dos Santos Pereira Monteiro, no quadro da arma, desde 7 de Junho d« 19:28;
João :\Iaria Duarte Bemfeíro, no reg-imento de infantaria
n.? :!o. desde 18 de Julho de 19:!8; Carlos António
Bragança
Parreira, como capitão, na 4." Iiepurtição da
3.a Direcção Geral do Minlstórro
da Guerra, desde 1 de
Novembro
de 1926 até 30 de Março de 1928, data em
que começou recebendo o sõldo de major ; capitão Luís
Vaz Pacheco de Castro. no quartel general da 2. região militar, desde 30 de Outubro do W:?8.
Cavalaria - capitão Pedro António da CO~Í1l Rebocho,
no n-gimento
de cavalaria 0.° 4, desde 1 de Novembro
de 19~8.
d

Por terem completado o tempo de serviço efectivo, desde a
sua promoção a tenente, necessario para o segundo aumento
de 10 por cento sôbre o soldo:
.
Serviço de saúde militar - coronel médico José IImriquo Bugalho, vogal do contencioso militar, desde 14
de Julho do corrente ano.
Serviço veterinário
militar - tenente-coronel
António
Carlos de Fontes Pereira de Melo, inspector do serviço
veterinário
militar, desde 10 de Julho de HJ26.
Por ter completado o tempo de serviço efectivo, cr mo oficial,
necesaárío
para o primeiro aumento de 10 por cento sôbre
o sôldo:
Infuuturia - tenente miliciano do quadro especial J saías
Uarlos de Sousa Sardinha, no batalhão do caçadores 1l.0 8,
desde 6 de Outubro de 1927.

•
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Tenent€' miliciano, o alferes miliciano Carlos de Brissac das Neves Ferreira,
nos termos dos artigos 429.° e
432.0 do decreto de 2;) de Uaio de 1911, contando a
antiguidade
desde 15 de Julho de 1915.
Quadro especial a que se refere o artigo 5.° do decreto
n.s 7:!:S23,de 23 de Novembro de 1921

Tenentes
milicianos do infantaria,
do mesmo quadro,
adidos, Manuel Augusto
Martins e Joi1o de Sousa Vairiuho, que de regresso
do Ministério
do Interior
se
apresentaram
respectivamente
€'ffi 12 e 15 do corrente
mês, por torem sido dispensados
do serviço na guarda
nacional republicana.
Adidos

Major do regimento
de infantaria
n.? 8 Jaime Raúl
Sepúlveda Rodrigues,
capitão do serviço de administracão militar,
em dispouibilidudo,
António Manuel da
Fonseca,
tenente miliciano do regimento
de infantaria
n." 7 Teodorico Pereira Pimenta o o alferes miliciano do
regimento
de infantaria
n,? 20
António Mário Pais de
Carvalho,
ambos do quadro especial, os dois primeiros
por terem sido req uisitados pura desem penhar com issões
do serviço dependentes
do Ministério das Colónias. nos
termos do artigo 2.0 do decreto n. o 13:309, de 23 de
Marco do 1027, e os' restantes por lhes ter sido concedida licença ilimitada, sendo o terceiro considerado nesta
situação desde 9 de Novembro de Hl:!6.
Adido ao quadro

Capitão de infantaria,
adido, Abel Vieira Rente, que
de regresso
do ~linistério
das Colónias se apresentou
em 12 do corrente mês.
Disponibilidade

Coronel de infantaria,
tirocinado, do quadro de com issõos, David Augusto Rodrigues, por ter sido exonerado
de defensor oficioso junto do Supremo Tribunal Militar,
Inactividade

Tenentes,
de infantaria
do batalhão de metralhadoras
n." ~ Mário de Matos e do serviço de administração
militar, no quadro do mesmo serviço, Frutuoso Veiga da
Silva Gomes, por terem sido julgados incapazes do serviço, tomporhriamente,
pela junta hospitalar de inspecção.

'33,)
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5.°-

Portarias

Por porta.rla de 1 do corrente mês:
linistério

da Guerra-

La Direcção Geral- f.& Repartição

Louvado o coronel graduado de cavalaria António
Bolard da Fonseca pelos relevantes serviços prestados
em 1915, durante a concentração de fõrças militares
no Entroncamento em preparação para a entrada na
guerra, reparando com grande rapidez as vias de comunicação entre as duas margens do Tejo e através dos
campos alvercados da Golegã, construindo, em pouco
tempo, pontes de madeira de 60 a 70 metros de comprimento em condições de por elas transitarem os pesados
veículos de artilharia, trabalhos difíceis que levou a
efeito com a maior diligência em dias e noites sucessivos.

Por portarias de 5 do corrente mês:
lIiuistério da Guerra - 3.a llireeçãe Gcral- P

RI'partição

Tendo o tenente de artilharia José Vítor Nobre da
Costa Sequeira concluído o estágio na especialidade de
defesa contra <"eronaves, que foi mandado realizar no
exército francês: manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar o referido oficial
pelo zêlo, dedicação e competência que revelou no desempenho da missão de que foi incumbido, contribuindo
assim para o prestígio e lustre do exército e honrando a
arma a que pertence.
'fendo os tenentes de cavalaria II nmberto Buceta
Martins e Jaime Trancoso Leoto do Rõgo concluído o
estágio na espccia1iJade de auto-metralhadoras dEI C3Yalaria que foram mandados realizar no exército francôs :
manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo 1finistro da Guerra, louvar os citados oficiais pelo muito zôlo,
dedicação e conhf'cimentos revelados naquele estágio,
contribuindo assim para o prestígio e lustre do exército
e honrando a arma a que pertencem.

:2.' S6rie
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..
Por portaria de 20 do corrente mês :
Ilinistério da Guma - Reparlição Geral
Admitido no Asilo de Inválidos Militares da Princesa
'O. ~1aria Benedita o segundo sargento
n. o 3:549 do
-extinto batalhão n ," 1 da guarda fiscal, César Augusto de
Matos. por lhe aproveitar
a condição 5.a do artigo 4.° do
regulamento
do referido Asilo, de 4 de Janeiro de 1919.

6.o-Por

determinação do Govêrno da República:
Ministério da Guerra - Repartição do Galliueie

Ajudantes
do campo do Ministro da Guerrn, o capitão
de artilharia, em di~ponibilidade,
Estêvão Rodrigues Neto
de Almeida o o tenente de aeronáutica,
da escola militar
de aeronáutica,
Filipe Gomes Vieira.

Miulbténo da Guma - til Direcção Grral- La Repartição
Chefe da 2.'1 secção, o major do regimento
tariu n. ° 5, José de Ascensão Valdês,

do ínían-

Ministério da Guerra - 3. a Direcção Geral
Adjunto da biblioteca
taria da extinta secção
das Neves.

do exército, o tenente do infando cartografia
Antero Dâmaso

1.' região militar

Exouern.do de comandante,
interino, o coronel de artilharia, tirocinado , Ilarnilcur Barcínio Pinto, por ter sido
nomeado para outra comissão de serviço.
1.' inspecção.de infantaria
Inspector,
interino, o corond dp, infantaria, tirocinado,
em disponibilidade,
David Augusto Rodrigues.

338

ORDE?!! DO EX~RCITO

N.o

11

2.' Série

Quadro da arma de infanhria

Tenente do batalhão de ciclistas n. o 1, Jacinto Pereira
de Magalhães Faria Araújo, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Adidos ao quadro

Capitão do regimento de infantaria n. o 1, Manuel Gonçalves Bordado.
Tenentes do regimento de infantaria n. o 1, Armando
Bette de Bettencourt e Olímpio Rodrigues Mil-Homens.
Escola

Pratica

de Infantaria

Alferes: do batalhão de caçadores n.? 5, Domingos
Sanches e Manuel Magro Romão e do batalhão de metralhadoras n." 1, Fausto José de Brito e Abreu, Raúl Cordeiro Pereira de Castro e António Gonçalves TorgaL
Regimento

de infantaria

n.· 14

Major de infantaria, no quadro da arma, Alfredo Ferreira Gil, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regiment.o de infantaria

Tonente de infantaria,
Albuquerque Veloso.
Regimento

n.v 15

no quadro da arma, João de

de infantaria

n.· 16

Majores de infantaria, no quadro da arma, Joel Henrique Gomes Vieira e Boaventura da Encarnação Aguiar.
/

Regimento

de' ínfanbar-ía n.· 2'2

Major do regimento de infantaria n.? 13. Armando Augusto Pires Falcão, por motivo disciplinar.
Batalhão

de caçadores

'I'enente de infantaria,
Augusto Póvoas.
Batalhão

de ca9adores

Tenente do regimento
reira de Matos.
Direcção

n.> 6

no quadro da arma, António
n.v 9

de infantaria n." 8, José Fer-

da arrua de artilhn:rio.

Chefe, interino, da 2. Repartição,
Sérgio Ribeiro de Sousa,
3

o major do artilharia
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de artilharia

Adjunto, o capitão de artilharia
da extinta
na região sul J oão Vítor Ferreira
da Fonseca.
'Delegação

da 1.. inspecção

delegação

de artilharia

Chefe, O coro,uel do regimento
de artilharia
ligeira
n." 5, Joaquim Leite de Faria Guimarães Júnior.
Adjunto,
o capitão de artilharia
da extinta U' inspecção do artilharia Sebastião Martins Nogueira Soares.
Delegação da 2.' inspecção

de artilharia

Chefe, o coronel de artilharia, no quadro
Alberto Carlos das Neves e Castro.
Delegação

da 3." inspecção

C hefo, O coronel de artilharia
regiilO sul José Carlos Plautier
Adjunto, o capitão do grupo
ria pesada n.? 1, João da Costa
E~cola Prática.

da arma,

de artilharia

da extinta delegação na
Martins.
independente
de artilhaTeixeira Pinto.

de Artilharia

Alferes: do regimento de artilharia ligeira n. ° 2, Guilherme Vergílio do Almeida Pires Monteiro e do grupo
independente
de artilharia
de montanha
n.? 12, Luís
Gastão Ramalho Fernandes.
Regimento

de artilharia

ligeira n." Ó,

Comandante,
o coronel do regimento de artilharia
de
costa n." 1, Alberto César de Faria Graça, para os efeitos da alínea e) do artigo 437.° do decreto de 25 de Maio
de 1911.
Grupo independente

de artilharia

pesada n, o 2

Capitão
do regimento
de artilharia
de costa
Joáquim Mendes do Amaral, pelo pedir.
Grupo do defesa submarina

Segundo oom andunte,
Monteiro do Amaral.

o major,

n." 2,

do oosta

adjunto,

José Augusto

Direcção da arma de cavalaria

Adjunto da Direccão,
curso do estado maior,
da Silva Basto.

o coronel de artilharia,
com o
adido ao q uadro, José Alberto

ORDEM DO EXER,CITO N." 11

:340

2.- Série

Adido ao quadro

Tenente do regimento
tista Lúcio da Silva.
Regimento

de oa.valaria n.· 2

Capitão capelão do extinto quadro
res Elísio Mateus de Campos.
Regimento

de cavalaria

Major do regimento
do cavalaria
Morais Teixeira, pelo pedir.
Regimento

n." 4, Raúl Bap-

de cavalaria

de cavalaria

de capelães

miJ.ita-

n.· 3

n.? 9, João

Justino

n.· 4

Capitão do regimento de cavalaria n.? 2, Zarco Gomes
Pereira da Câmara, por motivo disciplinar.
Direcção da arma de aerouáuttca

Exonerado
de director,
interino, o coronel do antigo
-corpo do estado maior, tirocinado,
Eduardo
Augusto
Marques.
Adjunto, interino, da. 2." Itopartição,
major de engenharia, adido, Henrique Mora,

°

Escola Central

de Ofioiais

Comandante,
o coronel do infantaria,
tirocínado, Alexandre José Malbeiro,
ficando exonerado
de inspector
interino da 1." inspecção de infantaria.
Escola Militar

Tenente
Costa.

de infantaria,

Instituto

no quadro

da arma,

Josino

da

Feminino de Educação e Trabalho

Conservador,
o tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
no quadro, Manuel Gomes Caolho.
Oficinas gerais

de fardamento

e calçado

Capitão do artilharia
Manuel Francisco
Goulart
Medeiros,
ficando exonerado
do ajudante de campo
.general presidente
do Supremo Tribunal Militar,
Júri para avaliar as provas de aptidão
a general no corrente ano:

para

de
do

a promoção

Exonerado
de vogal o genel'a.l Artur Ivens Ferraz.
Vogal, ,O general
Alfredo :1fendos do Magalhães Ramalho.

.~. Série

ORDEM DO EXJtRCITO N.- 11
7.

0_

341

Uinistério da Guerra - RepartiçãG do Gabinete

a) Declara-se que, por decreto n.? 17:088, da Presidência da República de 8 do currente mês, inserto no
Diário do Govêrno n. o 153, 1." série, da mesma data,
foram exonerados, pelo pedir, respectivamente, de Presidente do Ministério e Ministro do Interior e interino do
Comércio e Comunicações
e de Ministro da Guerra o
coronel de infantaria José Vicente de Freitas e o coroDeI de cavalaria, com o curso do estado maior, Júlio
Ernesto de Morais Sarmento.
b) Declara-se que, por dccreton."
17:090, da mesma
data, o inserto no mesmo Diário do Govêrno, foram nomeados Presidente do l\1inistério e Ministro do Interior
e interino dos Negócios Estrangeiros, Ministro da Guerra,
Miuistro das Colónias' e Ministro da Agricultura, respectivamente, o general Artur Ivons Ferraz, coronel de
artilharia Hamilcar Barcíaio Pinto, coronel do antigo
corpo do estudo maior Eduardo Augusto Marques e o
teueute-coronel do serviço de administração militar Henrique Linhares de Lima.
c) Tendo sido
melha de Mérito
melha o tenente
Mendonça, é-lhe

agraciado com a medalha da Cruz Verda Sociedade Portuguesa da Oruz Vercoronel do ongenharia Vasco Lopes de
permitido usar as respectivas insígnias.

8. o _ Ministério
da (]uerra
-1.

a

Direcção
Geral- f. a Repartição

a) Declara-se que por decreto de 19 do mês findo,
publicado no Diário do Gooêrno n." 158, 2." série, de 11
do corrente mês, foram condecorados com os graus das
Ordens que, respectivamente, lhes vão indicados os seguintes oficiais:
OrdCJll l\.t:iJitar de

Cristo

Oficial

Coronel

de infantaria

Joaquim

Augusto Prata Dias.

Cavaleiro

Alferes de artilharia,
,::lo Matos.

na situação de reserva, Manuel

342
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o In.dus"trial

Grlt·ernz
General,

reformado,

Toófilo

José da Trindade.

b) Declara-se
que por decreto
ele 22 do mês findo,
publicado no Diário do Gonêrno D.O 145, 2.11 sério, do
2G do mesmo mês, foram coudocorados
com os graus da
Ordem Militar de Cristo que, respectivamente,
lhos vãoindicados os seguintes
oficiais:
Grl1-eruz
General

João

Carlos

Craveiro

Lopes.

Comendador

de artilharia Gaudõneio José da Trinde infantaria Belmiro A ugusto Vieira Fer-

Tenente-coronel
dano o capitão
nandes.

Cavaleiro

Ten nte do infantarin Mário Alberto

Soares

Pimoutol.

c) Declara-ao
qu pelo Conselho da. Ordem Jfilitar da
Tõrro o Espada
foi uutorizudo
o major (10 artilharia
Jusó Agostinho
a usar a palma sóbro a fita das inslguius
de grau de cavaleiro
daquela Ordem, com quo foi condecorado.
d) Tendo

sido

agraciado

por

Sua

Majestade

o Hei

Alberto da Bélgica com a CI'U7. militar de 1.11 classr, o
c.ipitão do engenharia
Rui O'Connor
Shil"lt>)' Pereira,
é lho permitido,
em conformidade
c m as disposiçõos do
regulamento
das Ordens Portuguo
e usar as respectivas
insígnias.

as, acoitar aquolu mercê

na Majestade
o Roí elo
da O1'd -m (la orou do
Itáhn o tcnento d cavaluriu Américo Júlio da Silva noborcdo Sampaio
1\1010, é lho P rmitido, eru .onlormidado com as diapoeicõos
do regulumonto
das Orrleus
Portuguosas,
ac itnr aquela morco e usar as r p .ctivus
insígnias.

e) 'rondo

Itália

sido agraciado
por
com o grau d cavaleiro
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f) Declara-se
que é 11111nu ('1 Gonçalves
da ~ilveira
Azevedo e Castro,
e não Manuel Silveira e Castro, o
norno do coronel d(' engenharia
condecorado
com o grau
de grã cruz da Ordem de Mérito Agricola
e Industrial
pelo Dtarto do Oorêrno n." 107, 2.:1 série, de 10 de Maio
último, e publicado lia Ordem
Exército n.? 9, 2." série, de 30 dr J unho, também último.

ao

,q) Declara-se que o prim iro sargento
do regimento
.II' cavalaria n." 9, António
está ao abrigo do decreto n.1I lü:49~, do
úl timo, por ter sido classificado
«~Iestre

artífice 0.° 38/E
dos Reis Neves,
10 de Fever ...iro
atirador» a 200

m tro , de sde Hl25,
h) Declara-se

qllc nos termos do artigo 2.° do regulacuueurso
11lHa o. lugare
de promotor o drfcusor Vl'rUntl) o' tribunais militares, aprovado por decreto de :n nt' Abril de 1911, foi aberto concurso pllra
pr-onchiiu
nto til unia vaca d promotor
de justica
junto dos tribunui
militares
t( rritoríuis
pelo Diário do
Got-êrllo 0,° 118, :?," s "1'1(', de 23 do corrente mês.
monto

do

i I Condecorados
com a me.lalua militar
tamonto exemplar,
PID conformidade

COIll(lOI

do rl'l!ulumouto
do lVl7:

PO~I(Õ"8

otcuihro

Rag1mtluto

T

II

nto Jesuino

da classe ele
com as disupro, ado por decreto de 28 de

de tnfnntar1a

do: Santo

n.v 3

Pires.

Bat'11hõ,0 de eaça dorea n,' 1

Capit:

O

T· ra:« i co ti
'lJU'lIDllnto

salcs

Gulvão

Monde!'.

110 ol\vaJnr1o. n,· 9

Cn pi1 n<,s A hil iu A IIgl1 to 11"rrl'ira
d UI,\ ir; \1 a 1'1', CUH,
DI.H,nto de r oruto.mento
n('IlH níaDo :araivà,

Mauur} Martini:l'

e re erva n,' 9

npitão

DII.tTlto d

TC·Ol'lIt,· corulIl'l

I"

(·rutomonto

luillwruH

e rI'

'orr

erva

T!."

18

ia d~ Araújo.

o
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Distrito

de recrutamento

e reserva

2,' Séri

n.O 19

Tenente Vitorino de Almeida.
Medalha

de pra1:a

2." regrão militar - Quartel g"neralt

Aspirante a oficial, do secretariado
Augusto Tomé.
3." região militar-

militar, Henrique-

Quartel general

Tenente de infantaria J oão Damasceno da Silva Couto.,
Govérno :Militar da praça de Elvas

Tenente
Tierno.
Aspirante
deira.
Bataria

de infantaria

Eurico

Regimento

de infantaria

a oficial n.? 301-E,

Dagoberto

Barroso.

n.O 1

António Nicolau Cal-

de defesa móvel de costa n.s

de artilharia

a

Tenonte A ugusto Ferraz.
Batalhão

de pontonetros

Tenente de infantaria Ernesto Ferreira

da Costa.

Grupo de aviação de informação n.> 1

Tonente do secretariado
Tõrres.
Escola Prática

militar Arnaldo de Carvalhode Engenharia.

Tenente do serviço do administração militar José Fran-cisco dos Santos.
Hospita.l Militar Principal

Capitão médico Manuel Antunes Prior.
Guarda fiscal
Batalhão

n,01

I

Tenente José Joaquim de Almeida.

0.

315·
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o_

Ministério

a) Declara-se,

da

Guerra - L" Direcção Gcral- 2. a Repartição

para

os efeitos

da determinação

6. n da

Ordem do Exército n." 2, L." série, de 1924, que os capitães de infantaria
António Eduardo Cabral e Castro,
Adelino Dolduquo
da Costa C' com o curso do estadomaior Luís Vaz Pacheco do Castro foram aprovados nas
provas especiais de nptidão pam o pôsto de major cru
18 do corrente mês.
b) Declara-se
que o major António Alves Viana e os
ton ntes José Bernardo
Martins de Magalhães e Francisco Holbeche
Fino, em disponibilidade,
e os tenentes.
Alvaro Augusto Marrine Vicente e Afonso Távora Ferreira de Abreu,
supranumerúrios,
todos de infantaria,
cht'garam
à sua altura para entrar nos respectivos
quadros.
c) Declara-se que fica sem efeito a colocação no quadro,
da arma e no rogimento do infuntaria n. o 16, respectivamente. do tenente de infantaria Antero Dâmaso das Neves e' do capitão da mesma arma Alberto Tnvares de
Magalhães, insortas na Ordem do Exército n. o 8, 2.a série, do corrente :1UO.

rl) Declara-se
qne o aspirante
a oficial de infantaria
Francisco
1\1 arcos LOp0S Leitão deve ser considerado
como promovido
ao actual pôsto nos termos do ar~
tigo 1.0 do decreto u." 13:145, de 16 de Janoiro de 1927.
e) Declara-so
quo o capitão de artilharia
Joaquim
Mendes do Amaral desempenhou
o cargo do Ministro da
Agricultura
desde 7 do Julho de 1928 a 10 de Novembro
do mesmo ano.
f) Declara-se que por portaria de 25 de Junho findo;
inserta no Diário elo Gorêrno n.? 1·17. 2." série, de 28
do mesmo mês. foi nomeado vogal da comissão para elaborar um projecto de arborizucão do polígono florestal
da Serra de Monsanto o coronel de cavalaria, com o curso,
do estado maiur , António Mário do Figueiredo Campos.
g) Dnelara-se quo chegou ii, sua altura para entrar no
respectivo
quadro o tenente coronel do quadro auxiliar
dos serviços do engenharia
da Direcção da arma, supra·
numerário, Manuel Moreira.
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h) Declara-se que chegou à sua altura para entrar no
respectivo quadro o coronel médico, supranumerário,
José Maria Alves Ferreira.

i) Declara-se que os tenentes do serviço de administração militar, em disponibilidade, adjunto da 3.a Repartição da 2.a Direcção dêste Ministério, Jaime José Correia, e da Escola Prática de Administração Militar, José
Filipe Taborda Morais, chegaram à sua altura para entrar no respectivo quadr?
j) Declara-se que o tenente miliciano do serviço de
administração militar do quadro especial Álvaro Troçolo
seria suspenso das funções de serviço, nos termos do artigo 170. do regulamento de disciplina militar, se não
estivesse na situação de inactividade.
0

•

Escala geral dos coronéis das diferentes armas
I

•
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da Guerra-P
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Direcção Ger.tI-3.a Repartição

a) Vencimentos
que, nos tormos 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
Junho último:

Tenente • de cavalaria
143677, sendo: pensão
cento,

11M2; lei n. °

n.?

9, 2.a série, de 30 de

Manuel G uorreiro Mendinbos,
129654; 0,14 por
888, 2681; do vencimento total
.de reserva,

23iH8 silo pelo Ministério

das Colónias, sendo Angola a
última província
onde serviu. Tem um aumento de 10
por cento sôbre o sõldo,
Pela Ordem do Exército, n. ° 10, 2. a série,
rente mês:

do cor-

Coronel
de infantaria
Gonçalo Pereira Pimenta de
Castro,
518:r563, Rendo: pensão de reserva,
3~6tS70;
0,14 por cento, 286fl3; lei n." 8M8, 351$5:3; lei n.? 1:332,
127~88; do venci monto total 106608 são pelo Ministério
das Colónias, sendo Timor a última província onde serviu. Tem dois aumentos de 10 por cento sobro o sõldo,
Tenente-coronel
do quadro auxiliar do serviço de engenharia António Francisco Romba, 3661534, sendo: pensão de reserva,
2441'59U; 0,14 por cento, 20857; lei
n.? R88, 26t354; lei n.? 1:332, 74633; do vencimento total 69t$77 são pelo Ministério
das Colónias, sendo Angola a última província onde serviu. Tem um aumento
de 10 por cento sõbre o sôldo.
Pela presento

Ordem do Exército:

Coronol,
graduado,
de engonb aria Pedro
JORó da
Cun ba, 546657, sondo: pensão de reserva, 374p37 ; lei
n.? 888,37843;
lei n ," 1:33:3, 1B-M77; do vencimento
total 409~92 são pelo Ministério da Instrução.
Tem três
aumentos do 10 por cento sõbre o sôldo.
Coronel médico Domingos José dos Santos Guerreiro,
360679, sendo: pensão de reserva, 0,14 por cento, 9~05 ;
lei. fi.O 888, 30i$31; lei n." 1:332, 3G~37. Tem dois aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo,
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b) Rectificados, publicam-se os vencimentos a que tem
direito, nos termos da lei n.? 1:668, de 9 de Setembro
de 1924, o oficial em seguida mencionado, em substitntção dos que lhe foram arbitrados pela Ordem do Exército n. ° 9, 2. a série, do corrente ano:
Tenente dA infantaria Aparício Rebêlo dos Santos,
136677, sendo: pensão de reforma, 134,&09; lei n. o 888,
2,&68. Tem um aumento de 10 por cento sôbre o soldo.

11.

0_

lIinislério da Guerra-

a.a Direcção Geral-

ta Repartição

a) Declara-se, nos termos

do artigo 18.0 do regulamento do arquivo histórico militar, que o cidadão João \
de Vilhena ofereceu com destino à biblioteca do mesmo
arquivo diversos documentos impressos relativos a assuntos históricos militares.
b) Declara-se que nos termos do artigo 14.0 do decreto
n." 12:704, de 25 de Outubro de 1926, com a rectificação
do decreto n." 13:uó7. do 23 de Maio de 1927 (Ordem
do 'Exército n." 6, V' série, de 15~de Junho de 19~7)
e para efeito do respectivo provimento, se faz púhlico que
se encontra vago o lugar de mestre de equitação da
Escola Militar.
Os candidatos ao referido lugar devem satisfazer às
condições prescritas na alínea b) do artigo 2.° do regulamento para o provimento dos lugares de mestre de
gimnástica e esgrima, mestre de oquitação e de instrutoros auxiliares de gimnástica, esgrima e de equitação
na Escola Militar, aprovado por decreto n. o 15:~94, de
30 de "Março de 1928 (Ordem do Exército n." 3, 1.:1 série, de 31 de Maio dEI 1928).
Os candidatos deverão apresentar na secretaria da referida Escola, até as quinze horas do dia 16 dEISetembro de
1929, os seus requerimentos feitos em papel selado e dirigidos ao comandante da Escola, devidamente instruí,los com os documentos a q uo se refere o artigo 3.0 do
citado regulamento.

c) Declara-se que o tenente miliciano, adido ao quadro
dos oficiais do secretariado militar, Luís do Lima Castela, que figura com o n." 16 na relação por ordem de
mérito dos alunos que concluíram o curso da Escola pre-

3)0

ORDEM 00 EX1tRCITO N.- 11

2." Séri e-

paratória dos oficiais do secretariado militar no ano Ieetivo, de 1926, ínserta na Ordem do Exército n. ° 8, 2. a série, de 1928, deve figurar com o .n. ° 14 à direita dos
tenentes milicianos, adidos ao mesmo quadro, António,
José Pereira Pinto de Macedo e António Joaquim Candido Ferreira, a quem competem respectivamente os.
n.OS 15 e 16 na relação acima. referida.

12. O-Ministério

da Guerra-Repartição Geral

a) Declara-se que, por virtude do disposto no artigo.
11.° do decreto n," 16:7'96, de 29 de Abril do corrente'
ano, devem ser considerados exonerados dos lugares.
que desempenhavam na extinta seccão de cartografia doestado maior do exército os seguintes oficiais reformados:
Ooronel Francisco de Paula Miranda Dinis e capitães.
Armando Jos6 de Serpa Rosa e Germano Martins Roquedos Santos.
b) Declara-se que se encontra à venda no depósito depublicações dêste Ministério o regulamento tático deinfantaria ao preço de 6/$ cada exemplar.

. .

Balancetes do Montepio dos Sargentos de Terra e itar
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'Obi"tuário
1929
Abril
Maio
Junho
Julho
»
»
»
»

))

»

"

2-

Tenente-coronel,
reformado ~rnnuul. Francisco da
Costa N,·rrão.
.
15-Major
médico miliciano Jorge Marçnl da Silva.
26 - ?llajor, réforrnado, J oaquim Maria Gomes Evangelista do Carvalhal.
I ~ ,
4 - Major, reformado, João Lino Jorónhue Alves.
7 - Capitão, reformado, José Antóuio de Almeida:'
9 - 'I'cueutc, na situação de reserva, João Lopes Goines.
11- Capitão, reformado, José Júlio Scrzcdelo Coelho.
14 - Major, re,fot'lllado, Joaquim de Freitas Ramos.
15 - Coronel, na ai tuaçâo de reserva, Abílio Alberto da
Costa Barradas.
16 -Major,
na situação- de reserva, José de Sousa Moreira.
18 - Capitão de infantaria .J úlio Pereira Machado,
22 - Capitão, na situação de reserva, Artur Esteves de
Figueiredo.

Rec"tificRQão
Na Ordem do Exército n.s 9, 2.' série, do corrente ano, p. 297,
1. 7, onde se lê: «Sampaio», deve ler-se : «Sarnpaio e }lclo».

Ilamilcar Barcinio Pinto.
Está conforme.

o Ajudante

General,

lJiréÇão

de
Artill1aria

N.O 12
ERIO DA GUERRA
16 DE AGOSTO DE 1929

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.& Série)

Publica-se

ao Exército

o seguinte:

1.0_ Por decretos de 27 do mês findo:
lIinislério da Guerra - f.& Direcção Geral- 2. a RepartiçiÍo

Abatido ao efectivo do exército o tenente do serviço
de administrucão
militar, adido, em serviço na arma de
aeronáutica,
Joaquim da Silva Neves, por em 25 do
corrente mês ter completado o tempo de ausência neeessário para constituir deserção.' .
Adidos

General João Carlos Craveiro Lopos ; capitães: do batalhão de caçadores n." 9 José Gonçalves da Silva, do
regimento de artilharia ligeira n. o 2 António Marques da
Costa, do regimento -de artilharia ligeira n.? 4 João Car. los Guedes Quinhones Portugal da Silveira, do regimento de cavalaria n. ° 8 J orgo Alcido dos Santos Pedreira, o da Escola do Aoronáutica
Militar Francisco
Higino Craveiro Lopes, o tenentos: do regimento de infantaria n.? 7 Mário Ramos Silva, do regimento de infantaria n.? 12 Roberto Pereira da Fonseca, do regimento
do infantaria n,° 17 António das Neves Graça, do batalhão de caçadores n." 4 José da Encarnação Alves de
Sousa, o miliciano, elo quadro especial, Francisco José
Dentinho, do batalhão de ciclistas n.? 2 António :Manuel
Baptista, miliciano de nrtilharia, do quadro especial,
Francisco de Melo Costa, do regimento de artilharia ligeira n. ° 2 José dos Santos ele Oliveira o Joaquim Luís
de Carvalho, do grupo misto indepondenta de artilharia
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montada n. o 14 Eduardo Berardo Lapido
oureiro , do
grllpo independente de artilharia de m lanha n." 1[>
António Daric Vieira, o do serviço de a inistração militar, .do conselho administrativo da 3.a Di 'ecção Gerar
do Ministério da Guerra, Artur Rodrigues de Matos, o
primeiro por ter sido nomeado para uma comissão de
serviço dependente (}O Ministério das Colónias como governador geral da India,
quarto, o sexto e o décimo
terceiro por terem sido requisitados para desempenhar
comissões de serviço dependentes do mesmo Ministério, os dois primeiros nos termos do § único do artigo 5.° do decreto n.? 13:309, de 23 de Março de 1927,
o terceiro nos termos do artigo 31.° do mesmo decreto, e todos os restantes por terem sido requisitados.
para desempenhar comissões de serviço dependentes
do Ministério do Interior na polícia de segurança pública.

°

Disponibilidade

'I'onente do infantaria, adido, Júlio Augusto Couceiro
Feio, que, do regresso do Ministério do Interior, se
apresentou cm 20 do corrente mês, por ter sido dispensado do serviço da guarda nacional republicana.
Reserva.

Capitão do regimento de cavalaria n. o 3 Bento Moita,
por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta
hospitalar do inspecção.
.
Refol"Ill8.

Coronel, na situação de reserva, José Cândido de Andrade, o capitão do .regimcnto do infantaria D. ° 8 Agnelo
João Taveira Moroira, o primeiro por ter atingido o limite de idade, nos termos do n." 3.° do § 2.0 do artigo 60.0 do decreto n. o 12:017, de 2 de Agosto de 1926,
e o último nos termos dos artigos 66.0 e 87.0 do decreto.
n." 16:443, de 1 de Fevereiro do corrente ano.

2.° - for decretos de 3 do corrente mês:
Ministério da Gucrra-'"

Direcção Geral- L a nrpal1j~ão

Negado provimento ao recurso n. o 1:976, interposto
perante o Conselho de Recursos pelo capitão miliciano.
de cavalaria, pilóto aviador, actualmente reformado,

2.' Série

ORDEM DO EX~RCITO

N.o 12

363

Frederico da Fonseca Rosado e Almeida Pinheiro, do
despacho que julgou improcedente o recurso que fez
sõbre a pena do cinco dias de prisão disciplinar que lhe
foi aplicada polo governador militar de Lisboa em 4 de .
Novembro de 1927, 1)or ser manifestamente ilegal.
Condecorado com a medalha militar dE'prata da classe·
de bons serviçoa 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 de 1917, com referência à última parte do artigo 10.° do mesmo regulamento, o major aviador Luís Carlos da Cunha e Almeida.

Ministério da Guerra- P

Direcção Geral- P

Repartição

Expulso do serviço do exército, nos termos do § único
do artigo 31.° do decreto n," 11:292, de 26 de Novembro
de 1925, por ter sido condenado a pena maior, o alferes.
miliciano do regimento de cavalaria n. ° 3 António Ribeiro dos Santos.
Aumentado ao efectivo do exército o tenente de infantaria Renato Ferraz Boaventura, que, achando-se na situação de desertor, se apresentou voluntariamente
em
20 do mês findo, ficando na situação de disponibilidade.
Quadro espeoial a que se refere o artigo 5.° do deoreto
n." 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Tenente miliciano de infantaria, do mesmo quadro,
adido, Francisco José Dentinho, que, de regresso do Ministério do Interior, se apresentou em 27 do mês findo,
por ter deixado de prestar serviço na polícia de segurança pública.
Quadro da arma de artilharia

Tenente, adido, Artur Elias da Costa, que se apre·
sentou, de Iicença ilimitada, em 27 do mês findo para
preenchimento do vacatura no respectivo quadro.
Regimento de artilharia ligeira n.O 1

Tenente, adido, Amadeu Gama Abreu Imaginário, que
se apresentou, de licença ilimitada, CID 23 do mês findo
para preenchimento de vacatura no respectivo quadro,
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Quadro da arma de engenharia

Capitão, adido, Mário de Abreu Reis, que se apresentou, de licença ilimitada, em 23 do mês findo para
preenchimento de vacatura no respectivo quadro.
Adidos

Major de infantaria, com o curso do estado maior, adido
ao quadro, chefe do estado maior da 1.11 região militar,
António Daniel de Matos; capitão da mesma arma, da
Escola Central de Oficiais. Adelino Delduque da Costa;
tenente do batalhão de metralhadoras n. o 3 J orgo Martins Nogueira Soares e o tenente de infantaria do distrito
de recrutamento e reserva n. o 21 Alberto da Costa Ferreira, por terem sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes, os três primeiros do
Ministério das Colónias, sendo o primeiro e o segundo
nos termos do § único do urtigo 5.0 do decreto n.? 13:309,
de 23 de Março de 1927, e o terceiro nos termos do
artigo 31.0 do mesmo decreto, e o último do Ministério
do Interior, na guarda nacional republicana.
Adido ao quadro

Capitão de cavalaria, adido, Alfrodo Mário da Conceição Diegues, que, de regresso do Ministórío das Colónias, se apresentou em 29 do mês findo.
Disponibilidade

Capitães: de infantaria João Martins Pinto Leal; de
artilharia Augusto Dantas Pimenta Serrão de Faria Pereira e o tenente de infantaria José da Encarnação Alves
de Sousa, todos adidos, que se apresentaram, os dois
primeiros de licença ilimitada e o último de regresso do
Ministério do Interior por ter deixado de prestar serviço
na polícia do segurança pública, respectivamente em 24,
29 II 27 do mês findo.
Reserva

Coronel de infantaria, adido, em serviço no Ministório
das Finanças, na guarda fiscal, António da Gra~n Ferreir a; majores: do extinto comando de artilharia do Govêrno Militar da Madeira, Alberto Caruacho Brandão, e
do regimento de cavalaria n. o 3 Augusto César Barbosa,
e os capitães: de infantaria Rodolfo Santos e de cavalaria David José de Carvalho, ambos adidos ao quadro,
o segundo por ter sido julgado incapaz do serviço activo

2." Série
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pela. j unta de invalidez a que se refere o n. ° 2.° do artigo 22.° do decreto n. o 16:443, de 1 de Fevereiro do
corrente ano, o quarto por ter sido julgado incapaz do
serviço activo pela junta hospitalar de inspecção e os
restantes por terem atingido o limite de idade, nos termos
do n.? 2.° do § 2.° do artigo 60.° do decreto n.· 12:017,
de 2 de Agosto de 1926.
Reforma

General, na situação de reserva, José Domingues Peres, 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.

lIinistério da Guerra - Repartição Geral

Concedidas as vantagens de que trata o artigo 27.0
do decreto com fôrça de lei n ," 4:756, do 28 de Agosto
do 1918, a partir de 13 de Junho e de 9 do Julho do
corrente ano, respectivamente, às enfermeiras militares,
em serviço no Hospital Militar Principal, Isaura de Jesus Magalhães Barbosa, e no Hospital Militar Auxiliar
de Belém, Aurora Alves Loureiro, por terem completado
dez anos de serviço efectivo como enfermeiras militares.

3.0

-

Por decretos de 10 do corrente mês:
8Jillistrria da Guerra - P

Dirfcçâo Geral- 2. II. Repartição

Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio do 1919,
modificndo pola lei n.? 1:039. do 28 de Agosto do 1920,
desde as datas que lhes vão designadas, aos oficiais em
seguida mencionados:
Por terem completado o tempo de serviço efectivo, como oficial, necessárto para o segundo aumento de 10 por cento
sôbre o sôldo :

Serviço de administração
militar - major Alípio Ferreira, adido, no Ministério das Oolónias, e capitão João
Eleutério
da Rocha Vieira, na Manutenção Militar, desde
1 de Novembro de 1928.
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Por terem completado o tempo de serviço efectivo, como oficial,
necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sôbre
o sôldo:

Quadro
J oaquim
Educação
Casa de
desde 22

auxiliar dos serviços de artilharia - majores:
Altino Gromicho, no Instituto Feminino de
e Trabalho, e João dos Santos, em serviço na
Reclusão Temporária de S. Julião da Barra,
de Julho do corrente ano.

Por terem completado o tempo de serviço efectivo, desde a
sua promoção a tenente, necessário para o segundo aumento
de iO por cento sôbre o sóldo :

Serviço de saúde militar- coronel médico Joaquim
Luís Marta, inspector da 2. inspecção do serviço médico, desde 30 de Março do corrente ano. Serviço veterinário militar - capitão Inácio Júlio Pereirn de Sousa,
no regimento de cavalaria n." 9, desde 20 de Julho de
1928.
fi

Por ter completado o tempo de serviço efectivo, desde a sua
promoção a tenente, necessário para o primeiro aumento de
tO por cento sõbre o sôldo:

Serviço de saúde militar - capitão médico miliciano
do quadro especial Carlos Augusto Leão da Silva, na
Manutenção Militar, desde 24 do Setembro de 1927.
Negado provimento ao recurso n." 1:925, interposto
perante o Conselho do Recursos pelo major de artilharia
Vasco de Carvalho, por falta de fundamento legal, devendo ser promovido ao pôsto de tenente-coronel quando
forem restabelecidas. as promÓções actualmente sustadas
em todos os quadros dos oficiais do exército pelo disposto no decreto com fôrça de lei n. ° 15:485, de 18 de
Maio de 1928, .contando para todos os efeitos a antiguidade dêste posto desde 14 de Abril de 1928.
Rejeitado o recurso n. ° 1:969, interposto perante o
Conselho de Recursos pelo major do quadro auxiliar elos
serviços de engenharia António de Sena Cardoso Farí.nha Relvas, por ter sido interposto fora, do prazo legal.
Rejeitados os recursos TI.OS 1:971 e 1:974, interpostos
perante o Conselho do Recursos respectivamente pelos

"2." Série
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-capitães de infantaria
Manuel Joaquim da 'I'rindade Rijo
e José da Concoição das Neves Martins, por serem manifestamente
ilegais.
Rejeitados os recursos n.os 1:973 e 1:975, interpostos
perante o Conselho de Recursos pelos tenentes do quadro
auxiliar do serviço de saúde José Ribeiro de Almeida o
José Martins Loureiro,
por serem manifestamente
ilegais e não terem sido interpostos
em tempo.
Negado provimento
ao recurso n. ° 1:951, interposto
perante o Conselho do Recursos
pelo aspirante a oficial
do secretariado militar Artur Martins, por falta de fundamento legal.
Grupo independento de artilharia pesada n.O1
'I'enonte, o alferes José Araújo de Sousa Nazaré, contando a antiguidade
desde 16 de Fevereiro
do corrente
ano.
AM~s

.

Tenente
do regimento de ínfantaria n.? 22 Gastão de
:1\1e10Furtado,
e o alferes do batalhão de metralhadoras
n. o 1 Aníbal da Costa Brotas, por torem sido req uisitados
para desempenhar
comissões de> serviço dependentes
do
Ministério
do Interior,
rospectivamonto
na polícia de
segurança rúbEc& (l na guarda nacional republicana.

Iliui,tério da Guerra- I.

a

Direcção Geral- 3. a Reparti\áo

Rejeitado
o recurso n. o 1 :9G6, interposto
perante o
Conselho de ItCCUl'SOS rolo primeiro sargento ao 8Gni<;0
de saúde António Dias da. Silva, por ter sido interposto
fora do prazo legal.

Por portarias de 27 do mês. findo:
lIiui81ério da Guerra- 1.11 Direcção Geral- 2.11 Ilepartição
Tendo a experiência demonstrado a necessidade urgente
de alterar muitas das disposições elo regulamento
do 1'0monta: manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Guerra,
nomear a comissão composta dos
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oficiais abaixo indicados,
servindo de presidente
o primeiro e o último de secretário, para proceder à confecção
de um novo regulamento:
Coronéis de cavalaria Leopoldo Augusto Pinto Soares
e Manuel Umbelino Correia Guedes.
Tenente-ccronel
de cavalaria Manuel da Costa Latino.
Majores de cavalaria Artur José de Almeida e José
Júlio Duarte e Silva.
Capitão de artilharia Cândido Augusto Ribeiro.
Tenente veterinário
Joaquim Ribeiro Teles Júnior.

!Iinislério da Guerra - 3. a Direcção Geral-

I. a Reparlição

Tendo o capitão médico miliciano João António Pinta
Bagulho
prestado
vários e desinteressados
auxílios ~L
carreira
de tiro de Elvas, cedendo-lhe,
com manifesto
prejuízo
de valorização
de propriedade,
o terreno para
a sua edificação e para a abertura de uma estrada, aproximadamente
de 1 quilómetro,
e ainda um poço e respectivo moinho, pedra e carretos : manda o Govêrno da
República
Portuguesa.
pelo Ministro da Guerra, que ao
referido oficial seja dado público testemunho
de louvor
pelas provas de generosidade
e atenção dispensadas
à
causa do tiro e àquele estabelecimento
militar.

°

Tendo
cidadão Francisco Ferreira de Almeida cedido
à carreira
de tiro de Mortágua 468 metros quadrados
de terreno para alargamento
do campo de jogos da citada
carreira:
manda o Govêrno da República
Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra,
que ao referido cidadão seja
dado público testemunho
de louvor pela generosidade
o,
atenção dispensadas
àquele estabelecimento
militar.

Por portarias de 3 do corrente mês:
]linistério da Guerra - Rrparliçãa do Gabinete
Tendo sido exonerado de presidente
do Supremo Tribunal Militar, por ter atingido o limite do idade, o general João Alves Camacho,
que durante muito tempo
exerceu essa alta função naquele venerando tribunal com
o .maior zõlo e dedicação: manda o Governo da Repú-
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blica Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar o referido oficial general, dando-lhe assim um público testemunho de aprêço pela maneira imparcial, distinta e
briosa como desempenhou durante a sua longa carreira
militar esta e outras comissões importantes do serviço
militar, a que sempre dedicou uma superior inteligência
e a maior lealdade.
Jlinistério da Guerra - 1.a Direcção Geral-

ta Repartição

Louvado o tenente-coronel do quadro auxiliar dos serviços de artilharia. João Marçal, porque, tendo por largo
tempo desempenhado as funções de chefe do distrito de
recrutamento e reserva n." 16, conseguiu, à custa de
uma dedicação e trabalho invulgares, recompor a' organizar todos os serviços daquele distrito.

Por portaria de 10 do emente mês:
lIinistério da Guerra - Repartição do Gabinete

Nomeado
portaria de
do Exército
tónio Pires
coronel, na

para fazer parte da comissão de que trata a
1 de Setembro de 1921, publicada na Ordem
n. o 17, 2. a série, o major de infantaria AnPereira Júnior, em substituição do falecido
situação de reserva, Luís Augusto Silvano.

5.° - Por determinação do Govêrno da República:
•

2." região militar-

Quartel general

Adj unto-arquivista da 2. a Repartição, o alferes do secretariado militar, supranumerário, Francisco Marcelino
Marques.
Govérno Militar dos AçOres

Arquivista, o tenente de infantaria, comandante da formação, -João Baptista de Lima.
Comandante da formação, o tenente de infantaria, arquivista, Albino Estanislau Bettencourt de Quadros.
Dtreoção da arma de infalltaria

Adjunto interino, o major de infantaria,
da arma, Júlio Mário da Cunha Viana.

no quadro
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Quadro da arma de infantaria

Capitão, do regimento de infantaria n, o 10 Artur M~ria Sarmento Rodrigues e o tenente do batalhão de cidistas n.? 1 Fernando Rosendo 'I'avares Dias, sendo o
prímeiro por motivo disciplinar.
Adidos ao quadro

Capitão Albano Manuel e tenente Dâmaso Costa,
ambos do batalhão de caçadores n. o 9, por motivo dis.ciplinar,
Quadro especial a que se refere o artigo 6.° do deoreto
n.s 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Tenentes milicianos do mesmo quadro, do regimento
de infantaria n." 10, .Ioão Boavida o Domingos Martins
Romão, ambos por motivo diselplinar,
Regimento de infantaria n.· 1

Capitão de infantaria,
tins Pinto Leal.

em disponibilidade,

João Mar~

Regimento de infantaria n.O2

Comandante, o coronel, no quadro da arma, Joaquim
Inácio de Barcelos Júnior.
Tenente miliciano de ínfantaria do quadro especial
Luciano Augusto Vaz Pereira.
Regimento de infanta.ria. n.O 6

Tenente do regimento do infantaria n.? 16 António
Pinto da Fonseca, sem dispêndio para a Fazenda Na-cional.

Regimento de infantaria n.O11

Major do regimento de infantaria n." 16 Joel Henrique
Gomes Vieira, sem dispêndio para. a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria n.· 17

Alferes do batalhão de caçadores n." 7 António Cândido Pereira Gonçalves, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Regimento de infantaria n.O 20

Alferes do regimento do infantaria n.? 1 Emílio Heitor
dos Santos, pelo pedir.
Batalhão de caçadores n.· 2

Tenente miliciano de infantaria
:Manuel Augusto :Martins.

do quadro especial

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO N.· 12

c.=============================
Batalhão de caçadores n.O7

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Júlio Augusto Oouceiro Feio.
Alferes do regimento de infantaria n. o 17 João Miguel
Rocha de Abreu, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de caçadores n.· 8

miliciano
do quadro especial,
2. a Direcção Geral
gião militar, Manuel
Capitão

do serviço de administração militar
da delegação da 3.:1 Repartição da
do Ministério da Guerra, na 3. a reAntónio de Carvalho Martins.

Batalhão de caçadores n.s 9

Capitão de infantaria, adido ao quadro, Abel Vieira,
Rente, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Distrito de recrutamento e reserva n,> 17
Chefe interino. o tenente-coronel, no quadro da arma,

José Policarpo Dias.
Distrito de reorutamento e reserva n.O21
Capitão do batalhão de caçadores n, ° 6 Luís Vaz de

Oliveira.
2.· Inspecção de infantari

Capitão miliciano do quadro especial, com o curso da
arma, do grupo mixto independente de artilharia montada n.? 14 José Lopes dos Santos.
Regimento de artilharia. ligeira n.O3

Alferes do regimento de artilharia de costa. n.? 2 Alberto Coriolano Miranda da Costa, sem dispêndio para.
a Fazenda Nacional.
Regimento de artilharia de oosta n. ° 1

de artilharia, com o curso do estado maior,
da 1." Repartição da 3. a Direcção Geral do Ministério
da Guerra, Júlio 'Mário da Silva Nascimento, para os
efeitos da alínea b) do artigo 434.° do decreto de 25 de
:Uaio de 1911 e artigo 9.° do decreto n.? 12:162, do 21
de Agosto de 1926.
Tenente do artilharia, no quadro da arma, Artur Elias
da Costa,
Capitão

Regimente. lie artilh"ria

de costa n.O 2

de artilharia, cm disponibilidade,
Dantas Pimenta Serrão de Faria Pereira.
Uapitão

Augusto
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Alferes do regimento do artilharia ligeira n. o 2 José
Monteiro de Sousa Leitão, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Quadro auxiliar dos serviços de artilharia

Capitão Norberto da Silva Queiroz e o tenente José
Ferreira dos Santos, ambos do mesmo quadro, da extinta 1.a inspecção do artilharia"
Adido ao quadro

Capitão do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
da extinta 1." inspecção
de artilharia, J osó Joaquim
Manso.
2.' brigada de cavala.riá

Adj urtto, o capitão da L" brigada Eurico de Castro
• Graça Zuzarte, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Escola Prática de Cavalaria

Tenente do cavalaria, da Coudelaria Militar de Alter,
Bento da França Pinto de Oliveira.
Alferes: do regimento de cavalaria n.? 2 Luis Alberto
Filipe Rodrigues, do regimento de cavalaria n, ° 4 Mário
do Campos Costa, do regimento de cavalaria n." 5 Fernando António Cerqueira da Silva Pais e João Eduardo
Gamarro Correia Barrento, e do regimento de cavalaria
n. ° 7 J oão Baptista Machado, Venâncio Augusto Doslandes e Manuel Ferreira Peixoto da Silva.
Regimento de cavalaria n.e 3

Tenente, adido ,ao quadro,
Silva, por motivo disciplinar.

Raúl

Baptista

Lúcio da

:Regimentode cavalaria n.· 7

Alferes do regimento de cavalaria n.? 6 Edgar Pereira
da Costa Cardoso, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de cavalaria n.· 9

Alferes do regimento de cavalaria n.? 7 Luis Ferreira
Pinto, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Escola Prática de Engenharia

Comandante, o coronel, no quadro da arma, Manuel
Gonçalves da Silveira Azevedo e Castro.
Capitão médico miliciano, do quadro especial da Manutenção Militar, Carlos Augusto Leão da Silva.
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de auronáutioa

Director da divisão de instrução, o capitão de aeronáutica, instrutor de pilotagem da mesma Escola, António Aialu Pinto de Queiroz Montenegro.
DirecQão do serviço veterinário

militar

Tesoureiro.secrl~tário interino, o capitão do regimento
de infantaria n." 17 Dâmaso Baptista de Sousa, sem dispêndio para a Fazenda Nacional
Hospital

Veterinária

Militar Principal

Capitão veterinário miliciano do quadro especial, do
grupo independente de artilharia pesada n." 3, Frederico
Granate Leal 'I'õrres, pelo pedir.
Inspecções

do serviço de administração

militar

Sub-inspector, O major do mesmo serviço da extinta
L" inspecção de administração militar António Pinto de
Oliveira.
Escola Central

de Ofioiais

Comandante da formação, o capitão de cavalaria, do
quartel general da 4. a. região militar, Abílio Pais de Ramos.
6.°_

Ministério da Guerra- Reparti~ão do Gabinete

Tendo sido agraciado com a medalha da Cruz Vermelha de Dedicação da Sociedade Portuguesa da Cruz
Vermelha o capitão de infantaria João Alves Ferreira,
ó-lhe permitido usar as respectivas insígnias.

7. o-Ministério

a) Declara-se

da Guerra - t. a Direcção Gcral- L a RepartiçãQ

que pelo Boletim Militar das Colónias

n." 8, de 10 de Agosto de 1920, foi condecorado com a
Cruz de Guerra de 3. a classe o aspirante a oficial de infantaria Manuel Rosa Costa, então segundo sargento
n.? 277/E da 4." companhia indígena da Beira, pela sua
serenidade durante os combates de Serra Mucula e pela
resistência às marchas, fadigas e privações até chegar a
Mocimboa do Rovuma.
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b) Tendo sido agraciado por Sua Majestade o Rei de
Espanha com o grau de comendador da Ordem de Mérito Oivil o capitão de cavalaria Tomás Augusto Salgueiro Fragoso, élhe permitido, em conformidade com
as disposições do regulamento das ordens portuguesas,
aceitar aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
c) Declara-se que por portarias do Ministério da Marinha de 17 de Junho do corrente ano e de 16 de N 0vembro de 1927, publicadas no Diário do Govêrno,
2.a série, n.? 139, de 19 de Junho último, e u.? 262, de
21 do referido mês de Novembro, foram condecorados,
pelo Instituto do Socorros a Náufragos, com a medalha
de prata de filantropia e caridade, respectivamente o
capitão do serviço de administração militar António da
Cunha Osório Pedroso e o tenente de infantaria Eduardo
Emiliano Rêgo, e com a medalha de cobre, por portaria
de 27 de Fevereiro do corrente ano, publicada no Diário do Govêrno n.? 52, 2.a série, de 5 de Março último,
o tenente de infantaria José do Egipto Pereira Veiga.
d) Declara-se que portaria do Ministério do Interior,
de 8 do Julho do corrente ano, publicada no Diário do
Gooêrno n.? 159, 2.11 série, de 12 do mesmo mês. foram
louvados o capitão de artilharia José Vitorino Branco,
tenentes: de infantaria Francisco Maria Ramos e Silva e
do quadro auxiliar dos serviços de artilharia Jos6 Antão
Nogueira é João da Silva, pela muita dedicação, inteligência e lealdade com que orientaram Os serviços de
informação e ainda pela forma incansável como se desempenharam dos cargos, respectivamente, de chefe da
secção internacional da polícia de Lisboa, director da
polícia de informações de Lisboa, diroctor e tesoureiro
da cadeia do Aljube, o chefe da secção de expediente o
arquivo da já referida polícia.
e) Declara-se que por decreto
rente ano, publicado no Diário
série, de 5 do corrente mês, foi
de cavaleiro da Ordem Militar
cavalaria José António Morais.

de 28 de Junho do cor.
do Gouêrtu» n. ° 179, 2. a
condecorado com o grau
de Oristo o capitão de

f) Tendo sido agraciado por Sua Majestade o Rei de
Espanha, com a cruz de La classe do Mérito Militar Espanhol, o tenente de cavalaria Mário ÁIyaro de Carvalho
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Nunes, é-lho permitido, em conformidade com as disposições do regulamento das ordens portuguesas, aceitar
aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
J

.r;) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, om conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917:
Meclalha de ouro
1.' Direcção Geral-

2.' Repartição

Major de infantaria Jaime Vítor Ribeiro de Meneses.
Regimento de infantaria n." 7

Tenente Júlio da Cruz.
Regimento de infantaria n." 17

Capitães Francisco António Marcos e chefe de música
Isidro Peres.
Medalha de prata
Quadro da arma

Tenente
Santos.

de artilharia

Álvaro

3.' Direcção Geral-4.'

Tenente do secretariado

Tavares

Afonso

dos

Repartição

militar José Maria de Lemos.

2." regrão militar - Quartel general

Tenente de infantaria António Neves.
Regimento' de infantaria n.s 5

Tenente Ruben Gomes.
Batalhão de metralhadoras n." 2

Tenente José Simões.
8. o -Ministério

da Guerra - ta Direcção Geral-

2. a Repartição

a) Declara-se que o tenente de infantaria Pompeu da
Costa seria suspenso das funções de serviço nos termos
do artigo 170.0 do regulamento de disciplina militar se
não estivesse na situação do inactividade.

3~G
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b) Declara-se que a colocação do capitão de intuo ria João Carlos Guimarães corno ajudante do üo)ég-o
Militar, inserta na Ordem do Exército n.? 8, 2.a série;
do corrente ano, foi por conveniência de serviço, ~Dn&
sem dispêndio para. a Fazenda Nacional, como foi pu. icndo,
c) Declara-se que os capitães: de infantaria Ma ael
Joaquim Ramos Coelho e João Martins Pinto Leal, decavalaria Armando Idulino da Cruz Mesquita e Alb.o~t()
Faria de Morais e tenentes de infantaria José da Encarnação Alves do Sousa, Júlio Augusto Couceiro 1.>' Renato Ferraz Boaventura, em disponibilidade; capitães do
infantaria Adriano José Rodrigues e Armindo da Cunha.
e Moura, e tenentes da mesma arma Manuel .A ugusto
dos Mártires Falcão, José Alexandre 'romãs, Carlo
Barreiros Pais de Ataíde, Abílio Gonçalves dos Santos e
Manuel Machado, supranumerárioa,
choguram à. S\U\ 1tura para entrarem nos respectivos quadros.
d) Declara-se que os tenentes de infantaria Franeiseo
Ferreira Sarmento Morais Pimentel, Homero Augusto
Lopes das Neves e Eduardo Lõbo Santos Moreira, adidos.
na aeronáutica; J OSÓ Rodrigues Canedo, adido no Ministório das Finanças, e Francisco Pedro Simões e Silva.
adido, de licença ilimitada, dariam entrada nos resp
tivos quadros se não eativossem naquela situação.

e) Declara-se que o tenente de infantaria, adido, em
serviço na aeronáutica, Eduardo Emiliano Rêgo, passou
ao serviço do Ministério do Interior, por ter sido nomeado para uma comissão de serviço dependente daqneID
Ministério, na guarda nacional republicana.
f) Declara-se que os tenentes, adidos ao quadro, do
regimento de infantaria D.O 11 Eduíno Ramos e do regimento de cavalaria n.? 2 Inocêncio Moreira de :11'valho, passaram ao serviço no Ministério do Interior,
por terem sido nomeados para uma comissão de seryjÇ&
dependente daquele Ministério, na polícia de e~ lNlllÇ
pública •

.fI) Declara-se que ficam sem efeito as colocações
alferes do batalhão de caeadores n. ° 5 Domingos S~)Dches e do batalhão de metralhadoras D. ° 1 Raúl C
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oeiro Pereira

de Castro na Escola Prática. de Infantaria,
. serras na Ordem. do Exército n. o 11, 2." série, do cor-

.-00.00

ano.

It) Declara-se que por portaria do Ministério da Ins"trtlÇio Pública do 26 do Julho último, publicada no Diád(j Govêrno n. o 174, 2. a série, de 30 do mesmo mês,
foi nomeado o coronel de artilharia Alfredo Augusto de
<Oliveira Machado o Costa para representar
o Govêrno
P01·tU~~lês o o Instituto
Comercial
de Lisboa no Cong{'~so Internacional
de Ensino Comercial que reúne em
.ÂlUstordão de 2 a I) do Setembro.

.rw

i) Declara-se

que a passagem à situação de adido do
João Carlos Guedes Quiuhones Portugal da Silveira,
a quo se retere o decreto de 27 de
~ulb.o findo, inserto na presento Ordem do Exército, tem
ugar nos termos do artigo 1H.o do decreto n.? 13:309,
-do 23 de Março de 1927, o não nos termos do § único
do artigo Ó. o dêste, como consta do mencionado
do-

e:tpit1o de artilharia

~..eto,
j) Declaru-se
que o capitão de artilharia,
adido, em
serviço no Ministério do Comércio e Comunicações, Augusto Marin Duarte Correia :\lelo, quo, pela Ordem do
..E~rcito 11.° G 2.a série, de Ht~8, 1'01 colocado no grupo
e especialistas,
para os efeitos das alíneas b) e g) do
'no·· 1.0 do artigo
Ji34. o do decreto de 25 de Maio de
19i1, completou em 17 de Junho do corrente ano as
adições

ai mandado

a que se r-ferem
recolher nessa

as citadas alíneas,
dat .. à sua anterior

pelo que
eituação.

I,,) Declara-se que o capitão do cavalaria Luís Filipe
CaTlleil'o
de Sousu e Faro, adido. em serviço na aeroDá. tica, continua
na mesma situução
de adido por 101'
'do nomeado pam uma coruissão do serviço dependente
do 11iuitit6rio das Colónias, n08 termos do artigo 2.° do
decreto 0.° 13:300, do 23 de :\-lar(,'o de 1027.
l) Declara-se
que fica sem efeito a colocação do c; pítio de oavulariu Zurco Gomes Pt'fei,'a, da Câmara 110
regimf'nto
de cavalaria n, o 4, inserta na Ordem do l!.'xerato u," 11, 2." série, do corrente ano.

m) Declara-se,

para

Ol'dem do Exército

0.0

os efeitos da determinação
G.:' <la
2, La sério, do 102-!-, que 08 cn-

•
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pitães : de infantaria José de Oastro Branco Ribeiro Tôrres e de cavalaria José Feliciano da Oosta Júnior foram
aprovados nas provas especiais de aptidão para o pósto
de major em 17 do mês findo.
n) Declara-se que chegou à sua altura para entrar no
respectivo quadro o tenente do serviço de administração
militar, aupranumerário, Alvaro de Oliveira, do grupo
de artilharia a cavalo n. ° 2.

o) Declara-se quê Q tenente do secretariado militar,
em disponibilidade, António José Marques Guimarães
chegou à sua altura para entrar no respectivo quadro.

9.

° -Ministério

da Guerra -

2_l\

Direcção Gcral- 3. a Repartição

a) Vencimentos que, nos termos da lei n.? 1:668, de 9
de Setembro de 19~4, competem aos oficiais em seguida
mencionados, transferidos para a situação de reserva
pela presente Ordem do Exército:
Coronel de infantaria António da Graça Ferreira,
386MO, sendo: pensão de reserva, 297,$; lei n.? 888,
29;$70; lei n. o 1:332, 59a40; do vencimento total 212,$25
são pelo Ministério das Finanças. Tem dois aumentos
de 10 por cento sôbre o sõldo.
Major de cavalaria Augusto César Barbosa, 327,$76,
sendo: pensão de reserva, 228t$27; 0,14 por cento, 2,$55;
lei n." 888, 23,$08; lei n.? 1:332, 73686. Tem dois aumentos de 10 por cento sôbro o sôldo.
Capitão de infantaria Rodolfo dos Santos, 287,$56,
sendo; pensão de reserva, 192650; 0,14 por cento, 22/$10;
lei n.? 888, 21M6; lei n." 1:332, 51,$50; do vencimento
total 49tSlO são pelo Ministério do Interior, 49~1O pelo
Ministério das Colónias, sendo Moçambique a última
província onde contou percentagem.
Capitão
de cavalaria Bento Moita, 253~30, sendo:
pensão de reserva, 187~50; 0,14 por cento, 7,$35; lei
n. o 888, 19648; loi n. ° 1:332, 38t$97; do vencimento total
57 r; são pelo Ministério do Interior. Tem Um aumento
de 10 por cento sôbre o sôldo.

b) Rectificados, publicam-se os vencimentos a que tem
direito, nos termos da lei n. o 1:668, do 9 do Setembro
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de 1924, o oficial em seguida mencionado, em substituíção dos que lhe foram arbitrados pela. Ordem do Exército n." '11,2." série, do corrente ano:
Cor-onel médico D-omingos José dos Santos Guerreiro,
369679, sendo: pensão de reserva, 294606; 0,14 por
cento, 9;$05; lei n.? 888, 30b31; lei n." 1:3;32, 36637.
Tem dois aumentos de 10 por cento sõbre o sôldo,

10. ° - Ministério da Guerra - 3. a Direcção Geral- P Repartição
a) Declara-se que o tenente de artilharia José Vítor
Nobre da Costa Sequeira realizou, com aproveitamento,
um estágio da especialidade de defesa contra aeronaves
no 40~.0 regimento de D. C. A., em Sathonay (França),
de 5 de Maio de 1926 a 7 de Julho do mesmo ano.

b) Declara-se que os tenentes de cavalaria Humberto
Buceta Martins e Jaime 'I'rancoso Leote do Rêgo realizaram, com aproveitamento, um estágio no 1.0 esquadrão
de auto-metralhadoras
de cavalaria em Saint-Germainen-Laye (França), desdo 4 do Maio de 1926 a ~nde
Julho do mesmo ano.

c) Declara-se que o aspirante a oficial do batalhão
de caçadores n. ° 3 Francisco Máximo Gouveia freqüentou,
com aproveitamento, na Escola Prática de Infantaria, no
ano escolar de 1928-1929, o tirocínio a que se refere o
artigo 20.0 do decreto n.? 12:992, de 7 de Janeiro
de 1927.
d) Declara-se que os oficiais em seguida mencionados
freqüentaram na. Escola Prática do Infantaria, no ano
escolar do 1928-1929, os seguintes CU1'SOS, com o aproveitamento que lhes vai respectivamente indicado:
Alferes Mário Lúcio Inácio do Paiva- Curso de metralhadoras ligeiras - Considerado instrutor apto.
'I'onento Alberto Adoodato Rodrigo - Curso. de motralhadorns pesadas - Considerado instrutor apto.
Tenente Luís do Carmo Inocentes -- Curso de metra. Ihadoras pesadas - Considerado instrutor muito apto.
Tenente Amadeu César Lopcs- Curso de metralhadoras pesadas - Considerado instrutor muito apto.

380

ORDEM DO EX:eRCITO N.- 1&

2." Sério

e) Declara-se que os alferes de infantaria em seguida
mencionados freqüentaram na Escola Prática. da. Arma,
no ano escolar de 1928-1929, com o aproveitamento que
lhes vai respectivamente indicado, o tirocínio a que se
refere o artigo 24.0 do decreto n.? 12:704, de 25 de
Outubro de 1926:
Fausto José de Brito e Abreu-Considerado
instrutor: muito apto em metralhadoras pesadas, em metralhadoras ligeiras e em esgrima de baioneta e granadas.
Raúl Cordeiro Pereira de Castro -- Considerado instrutor: muito apto em metralhadoras pesadas, em metralhadoras ligeiras e em esgrima do baioneta c granadas.
Mário José da Silva - Considerado instrutor: muito
apto em metralhadoras pesadas o em metralhadoras ligeiras o apto em esgrima de baioneta e granadas.
António Gonçalo Torgal - Considorado instrutor:
muito apto em metralhadoras pesadas e em metralhado. ras ligeiras e inapto cm esgrima do baioneta e granadas.
Armando Hasso Ferreira - Considorado instrutor:
muito apto em metralhadoras posadas, apto em metralhadoras ligeiras c muito apto em esgrima de baioneta e
granadas.
.
Afonso Gomes Barroso -Considorado instrutor: muito
apto em metralhadoras posadas, em metralhadoras ligeiras e em esgrima de baioneta e granadas.
Mário Jaime Cerqueira Rõlha-s- Considerado instrutor: apto em metralhadoras pesadas, muito apto em metralhadoras ligeiras e inapto em esgrima de baioneta e
granadas.
Júlio de Araújo Ferreira - Considerado instrutor:
apto em metralhadoras pesadas e em metralhadoras ligeiras e muito apto em esgrima do baioneta e granadas.
Manuel Magro Romão - Considerado instrutor: muito
apto em metralhadoras pesadas, apto oni metralhadorae
ligeiras e muito apto em esgrima do baioneta e grunadas.
Domingos Sanches - Considerado instrutor:
muito
apto em. metralhadoras pesadas, apto cm metralhadoras
ligeiras e inapto em esgrima de baioneta e granadas:
Fernando Augusto Nogueira Velho Chaby JúniorConsiderado instrutor: apto em metralhadoras pesadas
e em metralhadoras ligeiras e inapto em esgrima de
baioneta e granadas.
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Aurélio Augusto da Silva Pereira - Coueiderado
ins-trutor:
inapto
em metralhadoras
pesadas
o apto em
metralhadoras
ligeiras o cm esgrima da baioneta o granadas.
António Cândido
Pereira
Gonçalves -_ Oonsiderado
instrutor:
apto cm metralhadoras
pesadas o ern metralhadoras
ligeiras o muito apto em esgrima de baioney1.
o granadas.
.
António Pedro do :Mira - Considerado instrutor: muito
apto cm metralhadoras
pesadas, apto em metralhadoras
ligeiras
o muito apto cm esgrima do baioneta o granadas.
Emllío Heitor
dos Santos - Considerado
instrutor:
muito apto cm metralhadoras
pesadas e em metralhadoras ligeiras (' apto em esgrima de baioneta o granadas.
Armando
Francisco
PúscoaConsiderado
instr-utor:
muito apto cm metralhadoras
posadas, apto cru metralhadoras
ligeiras
o muito apto em esgrima de baioneta
e granadas.

n

Declara-se
que 08 alferes do artilharia cm seguida
mencionados
frcqücnturum
com aproveitamento
na Escola Prática da An\IU, no ano escolar de 1928-1929, o tiro
cínio a quo se rt>frr(l o artigo ~4.o do decreto n." 12.704,
do 25 de Outubro de 1920:
José Monteiro de Sousa Leitão, Álvaro da Sil\"11.Oa1'valho, Emílio Ramos Afonso, Manuel Coelho da Silva
Ferreira,
Humberto Vieiru de- Castro, Daniel Alexandre
Sarsticld
Rodrigues,
Carlos: Duarte
Capote,
Manuel
Gnerra Pinheiro,
Guilherme
Vergílio de Almeida Pires
Monteiro, Almor Brauco Baptista, Luís G:tstão Ramalho
Fernandes,
Abel dos Anjos da Rocha e Ivo Guedes da
Silva.
fI) Declara-se
que 08 capitães de artilharia cm seguida
mencionados
freqüeutaram
com aproveitamento
na Escola Prática do. Arma, no corrente ano, o curso de coo
mandantes
de grupo:
José Guerreiro
do Andrade,
Ricardo Malhou Durão,
Joaquim
l\[lJidps do Amaral,
Emídio Duarte
Cadima,
Celestino Pereira Castilho, Manuel de Beires Junqueira,
Alberto Mário Cortes dos Santos, Mário Alberto Sardinha Pereira Ooelho, Afonso Oortês dos Santos e Angelo Ferreira.
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7~)Declara-se que os tenentes do artilharia em seguida
mencionados freqüentaram com aproveitamento na Escola
Prática da Arma, no corrente ano, o curso de comandantes de bataria :
'
Joaquim Hermitério Adríão de Sequeira, Francisco
Maria Mendes Moreira, Filipe Gomes Vieira, Leão do
Sacramento Monteiro, Romeu Correia e Cnnha Neves,
Artur Jos6 Taveira Pereira, Fernando Joaquim Coruche,
José Maria de Vasconcelos e milicianos do quadro especial David da Silva Rosado e Manuel da Silva Branco,
i) Declara-se que nos termos do artigo 14. ~ do decreto n." 12:704, de 25 de Outubro de 1926, com a rectificação do decreto n, o 13:657, de 2:3 de Maio de 1927
(Orelem do Exército n. o 6, La série, de 15 de Junho de1927), e para efeito do respectivo provimento se faz público que se encontra vago o lugar de mestre de equitação da Escola Militar.
Os candidatos ao referido lugar devem satisfazer às
condições prescritas na alínea b) do artigo 2.0 do regulamento para o provimento dos lugares de mestre de
gimnástica e esgrima, mestre de equitação e de instrutores auxiliares de gimnástica, esgrima e de equitação na
Escola Militar, aprovado por decreto n, o 15:294, de 3o.
de Março de 1928 (Ordem do Exército n. o 3, 1.'1 série,
de B1 de Maio de 1928,.
Os candidatos deverão apresentar na secretaria da referida Escola, até às quinzo horas do dia 8 de Outubro
( do corrente ano, os seus requerimentos feitos em papel
selado e dirigidos ao comandante da Escola, devidamenteinstruídos com os documentos a que se refere o artigo 3.0
do citado regulamento.
•
11.

0_

Ministério da Guerra-Repartição

Geral

a) Declara-se que a passagem ~t situação de reforma
do capitão miliciano do cavalaria, piloto aviador, Frederico da Fonseca Rosado e Almeida Pinheiro, publicada
na Ordem do Exército n. o 8, 2.a sério, do corrente ano;
é nos termos do decreto D.O lü:443, do 1 de Fevereiro
último.

b) Para os devidos efeitos se publica arelação dos
alunos do Colégio Militar premiados no ano lectivo d
1928-1929:
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.AplicaçãO literária
2." classe

Externo-Fernando
José Guerra Limpo ToscanoUma obra do reconhecido valor.
Externo - Vasco António Martins Rodrigues - Uma
obra de reconhecido valor.
3.' classe'

N. o 95 - Rui Ferreira
de prata.

Molarinho Carmo -l\1:edalha

4." classe

N. o 44 - Afonso Chabi Rosa - Medalha de prata.
N. o 236 - Abílio Coxito Granado - Medalha de prata.
6." classe

N.· 107 - António de Carvalho Xerez - Medalha de
prata.
N. o 136 - João Carlos Cãncio da Silva Escudeil'O-Medalha de prata.
7." classe

N. o 210 - José Paulo de Oliveira Teixeira - Prémio
pecuniário de 1006.
N. o 341 - J 086 Joaquim Ribeiro Leal de Faria - Prémio pecuniário de 1006 .
.Apllcaçlio física
2," classe

N, o 139 - Carlos Luciano Bastos ,_ Palmas de prata.
3," olasse

N. o 95 - Hui Ferreira Molarinho Carmo - Palmas de
prata.
N.O 57 -José
Manuel Pombeiro Gomes PereiraLouvor.
4." classe

N.? 259-Manuel
Palmas de prata.

Gaspar

da Silveira

e Lorena-
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5." claaso

N.O
N.O
re~\N.O

141-Auré1io da Silva Banuzol-Palmas
de ouro.
382 - Alfredo Magalhães Almeida Martins SoaPalmas de prata.
199 - José Augusto Salvador 'I'ribolet - Louvor.
6.· classe

N. o 1i36 - João Carlos Cãncio da Silva EscudeiroPalmas de prata.
N.? 134-Armando
de Brito Subtil- Louvor.
7.· classe

N.o 191- José Godinho Gama Barata - Prémio pede 'J0{f,.
. N.o 94 - Armando José do Sousa Soares - Prémio
pecuniário de 30tf,.
cuniário

c) Declara-se aberto concurso por espaço de trinta
dias, a partir de 10 do corrente mês, para a nomeação
de professores provisórios do todos os grupos do disciplinas do Colégio Militar para o ano lectivo do 1929-1930.
As condições de admissão e actos de concurso são regulados pelo rogulamento literário do Colégio Militar
aprovado por decreto 11.0 11:036, de 31 do Julho do
1925, e estão patentes na secretaria nos dias úteis, das
12 às 15 horas.
Os requerimentos instruídos com os necessários documentos devem dar entrada na referida secretaria até
as 15 horas do dia 8 de Setembro próximo.

Obituário

1920
Junho
Julho
»
»
»

26 -

Trnontc-co rcnel, reformado,
António Pamplona
Côrte Real.
1- Tenente-coronel,
reformado, Joaquim Marques Figueiral.
11- Capitão médico miliciano Alberto Carvalho de
Oliveira e Silva.
2fí - :;\Iajof, na situação de reserva, Eduardo Daniel
Macedo de Faria.
23 - Coronel, reformado,
António F'aria dos Santos

Lapa.
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1-

Capitão do quadro auxiliar do serviço de saúd ..~
Tomás António Bravo.
1- Tenente do secretariado militar .vuíbal Uarreira.
10 - Capitão de infantar-ia ::\Iário Urosa Gomes.
13 - Alfc-r.-s mil icinno de art ilhnria António X o rbcrtc
Rpis Monteiro.

Rectificação
Na Ordem do Exército n.? 11, 2.' série, do corrente
1. 20, onde se H:: «Mario», deve ler-se : «Maria»,

ano, P: 33.5,

Hamllcar Barcinio Pinto.
Está conforme.

o Ajudante

General,

/

,

N.O 13
MINISTERIO DA GUERRA
7 DE SETEMBRO DE 1929

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se

1. o -

ao Exército

o seguinte:

Por decretos de 17 do mês findo:
lioistério da Guerra- La Diretç10 Geral- f.& lepartiçio

Rejeitado
Conselho de
do serviço,
competência

o recurso n.? 1:949, interposto perante o
Recursos pelo tenente, reformado, separado
David José Ribeirinho, por não ser da sua
conhecer da matéria do mesmo recurso.

Condecorado com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços por se achar ao abrigo da alínea a) do
§ 2. o do artigo 8.0 do regulamento para a concessão da
medalha militar de 28 de Setembro de 1917, com referência à última parte do artigo 10.0 do mesmo regulamento, o coronel de infantaria Casimiro Vítor de Sousa
Teles.
linislério 4. Gllerl'l- L & Direcção Genl- P

R~parliçio

Reser",a

Tenente-coronel do serviço de administração militar,
adido, em serviço no Ministério das Colónias, Jaime Augusto da Mota Portugal, e o capitão de infantaria, adido
ao quadro, António Guerreiro, o primeiro por ter atiagido o limite de idade, nos termos do n,o 2.0 do § 2.9 do
artigo 60.0 do decreto n. o 12:017, de 2 de Agosto de
1926, e o segundo por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção.
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de serviço

Alferes miliciano de reserva, do extinto regimento de
infantaria de reserva n. o 32, Tristão de Araújo Abreu
Bacelar, 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.

2.0_

Por decretos de 24 do mh findo:
lioistéri. da Gterra - f ..' DirecçiQ Geral- P llepartiçú
Adidos

Tenente-coronel do serviço de administração militar,
da inspecção superior da administração do exército, Manuel Eduardo Martins, capitão de infantaria, no quadro
da arma, José de Castro Branco Ribeiro Tôrres, e os tenentos: de infantaria, no quadro da arma, César Augusto
de Oliveira Coelho, de cavalaria, no quadro da arma,
Acácio José Rodrigues Laje, e veterinário do regimento
de cavalaria n.? 7 Mário Augusto da Costa, por terem
sido requisitados para desempenhar comissões de serviço
dependentes, os três primeiros, do Ministério das Colónias, sendo o primeiro em comissão civil, nos termos do
decreto n.? 13:309, de 23 de Março de 1927, o terceiro
nos termos do § único do artigo 5.0 do mesmo decreto
e o segundo nos termos da carta de lei de 12 de Abril
de 1892 e regulamento de 9 de Julho do mesmo ano, e
os restantes, do Ministério do Interior, na guarda nacional republicana.
Disponibilidade

Coronel de infantaria António Baptista Justo e capitão do quadro auxiliar do serviço de artilharia Cipriano
António Marçal, ambos adidos, que se apresentaram,
respectivamente em 12 e 19 do corrente mês, o primeiro,
de regresso do Ministério das Finanças, por ter sido
exonerado de comandante geral da guarda fiscal, e o
segundo, de licença ilimitada.
Reserva

Coronéis: de artilharia, no quadro da arma, Jacinto
dos Heis Fisher, médico, inspector da 1.& inspecção do
serviço médico, José Maria Alves Ferreira, e tenente
miliciano de infantaria, do quadro especial, Mariano Moreira Lopes, o primeiro por ter atingido o limite de idade,
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nos termos do n. o 2.0 do § 2.0 do artigo 60.0 do decreto
n. o 12:017, de 2 de Agosto de 1926" o segundo por ter
sido julgado incapaz do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção e o terceiro nos termos do artigo 66.0
do decreto n. o 16:443, de 1 de Fevereiro do corrente
ano.
Reforma

Coronel Rodrigo Aboim Ascensão e capitão Baltasar
José Ferraz, ambos 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.? 12:017, de 2 de Agosto de
1926.
Ministério
~a Guerra - P Direcçio Geral
Exonerado de administrador geral do exército o general João de Morais Zamith, pelo pedir.
Administrador geral do exército, o general José Ernesto de Sampaio.
3.0_

Por decretos de 31 do mês Dndo:
linistério da G1Ierra - t.a Direcção Geral-

2.11 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. o 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
desde as datas que lhes vão designadas, aos oficiais em
seguida mencionados:
Por terem completado o tempo de serviço efectivo, como oficial, necessarío para o segundo aumento de tO por cento
sôbre o sôído :

Infantaria-Major
Albano de Melo Pinto Veloso, na
Escola Central de Sargentos, desde 1 de Maio do corrente ano; capitão António de Matos, no batalhão de ciclistas n. o 1, desde õ de Agosto do corrente ano.
\

Por terem completado o tempo de serviço efectivo, desde a
sua promoção a tenente, necessário para o segundo aumento
de iO por cento sôbre o sôldo :

Serviço de saúde militar - Tenente-coronel médico José
Maria Geraldes Leite, no regimento de cavalaria n. o 6,
desde 15 de Julho do corrente ano. Serviço veterinário

•
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militar-Capitão
João de Almeida Seara, no regimento
de cavalaria n." 9, desde 20 de Julho de 1928, ficando
nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 25 de
Maio último que lhe concedeu o primeiro aumento.
Por terem completado o tempo de serviço efectivo. como oficial, necessárío para o primeiro aumento de iO por cento
sôhre o sôldo:

Infantaria--Capitão
miliciano do quadro especial João
Pires de Carvalho, adido, no Ministério das Colónias,
desde ·14 de Abril do corrente ano; tenente, separado do
serviço, José Vieira Campos de Carvalho, desde 30 de
Junho de 1927. Administração militar-Tenente
Hipólito
Dâmaso das Neves, na 2.a companhia de administração
militar, desde 3 de Setembro de 1928.
Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 27 de
Julho findo, inserto na Ordem do Exército n. o 12, 2." série, do corrente ano, que passou à situação de adido, por
ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de
serviço dependente do Ministério do Interior na policia
de segurança pública, o tenente do serviço de administração militar Artur Rodrigues de Matos.
3.' companhia

de saúd.e

Tenente, o alferes do quadro auxiliar do serviço do
saúde José Maria Rodrigues Valente Júnior, contando a
.antiguidade desde 29 do corrente mês.
Adido

Tenente do secretariado militar, arquivista da La Repartição da ;3." Direcção Geral do Ministério da Guerra,
João António Rodrigues, por ter sido requisitado para
desempenhar uma comissão de serviço dependente do
Ministério do Interior na policia de segurança pública.
Disponi bilidade

Tenente de infantaria, adido, Henrique Carlos Mata
Galvão, que, de regresso de Ministério das Colónias, se
apresentou em 27 do corrente mês.
ReeerTa

Capitão de infantaria, adido, em serviço no Ministério
das Colónias. João Teixeira, de Barros Carvalhais. nos
termos do artigo 66.0 do decreto n.? 16:443, de 1 de
Fevereiro do corrente ano.
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Portarias

Por portaria de 17 do mês findo:
liaistério da Guerra - 1.a Direcção Geral- P

Repartição

Louvado o coronel de infantaria Casimiro Vítor de
Sousa Teles pela muita competência, dedicação e inteligência com que tem exercido o comando da Escola Prática de Infantaria, comissão esta considerada importante
e extraordinária.

Por portarias de 28 do mês findo:
Ministério da Guerra - P Direcção Geral- L a Repartição

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, que o general administrador geral do
exército, José Ernesto Sampaio, outorgue, como representante do mesmo Governo, no 'contrato com «La Société Manufacturiere d' Armes & Cycles de Saint-Etiennas
(Loire), em França, para o fornecimento de quinhentas
bicicletas; marca Svelte, e acessórios para o exército
português, anulando-se por esta forma a nomeação que
para o mesmo fim tinha sido feita, por portaria de 24 de
Abril último, do general Artur Ivens Ferraz, que deixou
de exercer o cargo de administrador geral do exército.

Por portarias de 24 do mês findo:
l1illislério da Guerra - I. a. Direcção Geral-i.

a

Rel'arli~ão

Louvado o major médico do regimento de cavalaria
n.? 8, José Maria Soares, por ter prestado voluntária e
gratuitamente assistência clínica a todo o pessoal da companhia do batalhão n," 5 da Guarda Nacional Republicana, com sede em Aveiro, bem como às respectivas
famílias, desde a data da instalação da referida companhia até que a mesma foi extinta, assistência esta que,
nas mesmas condições, tem continuado a prestar desde o
restabelecimento daquela companhia na aludida cidade.
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Ministério da Guerra - 3. a Direcção Geral- f.& Reparltção

Tendo a firma Slate & Marble Quaries 00, Limited,
oferecido a lousa necessária para as obras que na carreira de tiro de Valongo se estão realizando: manda o
Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da
Guerra, que à referida firma seja dado público testemunho de louvor pela prova de generosidade e atenção dispensada à causa do tiro e àquele estabelecimento militar.
Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministério da Guerra e nos termos do disposto no § 5.0 do artigo LOdo decreto n. o 9:290, nomear vogais auxiliares da
Comissão de História Militar, nas localidades que vão indicadas, os seguintes indivíduos :
Fernando Falcão Pacheco Mena, tenente-coronel de
artilharia - Abrantes.
Mário Alexandrino Conte Turpia, capitão na situação
de reserva - Leiria.
David José Gonçalves Magno, major de infantariaLamego.
Júlio César da Costa Chaby, tenente de infantariaLamego.
José Joaquim de Santa Clara Barbas, tenente de infantaria - Elvas.
Dr. Alberto Ramos Feio Soares de Azevedo, director
da biblioteca municipal de Braga - Braga.
João AI ves Ferreira, capitão de infantaria - Braga.
Francisco Pereira Cardoso e Silva, tenente de infantaria, em serviço no distrito de recrutamento e reserva
n. o 8 - Braga.
Belisário Pimenta, major de infantaria - Coimbra.
Dr. Francisco Canavarro de Valadares - Figueira da
Foz.
Dr. Ramiro Mourão - Praia da Granja.
Luis de Sousa Gomes - Portalegre.
Alberto Artur Sarmento, tenente-coronel de infantaria - Funchal.
Artur Gonçalves, secretário da Câmara Municipal de
'I'õrres Novas.
Francisco Soares de Lacerda Machado, coronel de
infantaria - Portalegre.
Rodrigo Álvares Pereira, capitão de infantaria-Ponta
Delgada.
Dr. Pedro Paulo Mascarenhas J údice - Silves.
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Por portaria de 26 do mês findo:
linislério

da Guerra - t.a Direcçfio Geral- ta Repartiçã&

Louvado, por proposta fundamentada do presidente
do Conselho Superior de Disciplina Militar, o tenente-coronel do secretariado militar José Bernardo da Costa
Restolho pela forma correcta e inteligente como desempenhou as funções de secretário do referido Conselho,
mostrando sempre muita diligência, honestidade e competência.

Por portaria de 29 do mês findo:
lIinistério da Guerra - Repartição do Gabinete

Tendo falecido alguns membros da comissão permanente, nomeada pela portaria de 21 de Julho de 1926,
incumbida de propor e executar anualmente o programa
comemorativo da batalha de Ourique: manda o Govêrno
da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra,
reorganizar a referida comissão, que passa a ser constituída pelos seguintes cidadãos:
Presidente-General,
na situação de reserva, Vitoriano José César.
Vogais - Coronéis: de artilharia Manuel Soares de
Melo Simas, e de infantaria, na situação de reserva, Artur José da Silva Pereira; tenente-coronel de cavalaria Alberto Machado Cardoso
dos Santos; António Cabreira; majores: de infantaria João de Passos Pereira de Castro Júnior e
de artilharia, com o curso do estado maior, Vasco
de Carvalho.
Secretário - Capitão do secretariado militar Manuel
Grilo da Cruz Andrade.
Tesoureiro - Capitão do secretariado militar Francisco Grilo Fevereiro.

5.

Q -

Por determinação do Govêrno da República:
Hinistério da Guerra- 2. a Direcção Geral- 3. a Repartição

Adjunto, tenente do serviço de administração militar,
adido ao quadro, da Escola Militar, Manuel Dias Vasconcelos.
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Inspecção superior da administração do exéroito

Adjunto, o tenente miliciano do serviço de administração militar, do quadro especial, do batalhão de caçadores n." 7, José de Brito Rodrigues.
1.' região militar-Quartel

general

Adjunto interino da 2. a Repartição, o alferes do secretariado militar, da 2.11 Repartição da La Direcção
Geral do Ministério da Guerra, João Baptista Pires, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Govérno Militar de Lisboa:-Comando de engenharia

Adjunto interino, o tenente de infantaria, no quadro
da arma, José dos Santos, sem dispêndio para. a Fazenda
Nacional.
Quadro da arma de infantaria

Tenentes: do regimento de infantaria n.? 16 Alberto
Simões Dias e do batalhão de caçadores n." 5 Henrique
Mauricio Jorge de Lima.
Regimento de infa.ntaria n."

f\

Tenente do regimento de infantaria n. ° 9 Manuel António Teixeira de Macedo, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Regimento de infantaria n.O9

Tenente do regimento de infantaria n.? 6 António de
Queiroz Novais, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria n. o 11

Tenente do regimento de infantaria n." 16 José António Pombinho Júnior, pelo pedir.
Regimento de infantaria n." 14

Capitão de infantaria, do Colégio Militar, Armando
Martins Dias Rocha, para os efeitos do artigo 9.0 do decreto n." 12:162, de 21 de Agosto do 1926, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria. n.O11

Capitão do batalhão de metralhadorns n.? 2 Augusto
Sargento, por motivo disciplinar.
Tenonte miliciano de infantaria, do quadro especial,
José António de Freitas Barros.
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n.s 3

Alferes do batalhão de caçadores n. ° 5 Domingos Sanches, pelo pedir.
Batalhão

de caçadores

n.O6

Tenente do regimento de infantaria n.? 17 Mannol Forreira Camões, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão

de caçadores

n.· 9

Tenente do batalhão de caçadores n." 2 Vítor Amâncio
Junqueira e Silva, pelo pedir.
Batalhão

de metralhadoras

n.O 1

Tonente de infantaria, no quadro da arma, António da
Encarnação dos Santos Vieira, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.
Batalhão

de metralhadoras

n,v 3

Capitão de infantaria, no quadro da arrua, António
Eduardo Cabral e Castro, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Tenente de infantaria, no quadro da arma, Humberto
Augnsto do Almeida, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Dtreoçâo da arma de artilharia

Adjunto da 2.1.1Repartição, o tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia, da 3. a companhia de trem
hipomóvel, José António.
L" inspecção

de artilharia

Adjunto interino, o tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia, no quadro, Joaquim Ooelho da Oosta.
2." Inspecção

de artilharia

Adjunto, o capitão do quadro auxiliar dos serviços de
artilharia, em disponibilidade, Cipriano António Marçal.
Delegação da 2." inspecção

de artilharia

Adjunto, o capitão do grupo mixto iudependento do
artilharia montada n. ° 24 Francisco David Caldor ,
Regimento

de artilharia

de costa n.O 1

Alferes do grupo independente de artilharia pesada
n.? 3 Dúlio Norberto Franco Simas, som dispêndio para
a Fazenda Nacional.
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Grupo independente de a.rtilharia pesada n.O3

Alferes do regimento de artilharia ligeira n.? 4 Carlos
Duarte Cap.ote, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Grupo do especialistas

Tenente do regimento de artilharia de costa n,° 1 César Pinto Cortês, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Escola Prática de Cavalaria

Tenente do regimento de cavalaria n.? 7 João Baptista
Pereira de Barros.
Regimento de oavalaria. n.· 2

Capitão de cavalaria,
da Conceição Diegues.

adido ao quadro, Alfredo Mário

Regimento de oavalaria n.O 4

Tenente do regimento de cavalaria
Jardim Granger, por motivo disciplinar.

D.O

6 Francisco

Regimento de OA.valarian. ° 5

Capitão do regimento de cavalaria n.? 9 Mário Rodolfo
Revisioni Ramires, por motivo disciplinar.
Escola Prátioa. de Engenha.ria

'I'esoureiro, o capitão do serviço de administração militar, do depósito geral de fardamento e calçado, J ouquim Ribeiro da Cruz, por motivo disciplinar.
Regimento de sapadores mineiros

Capitão de engenharia,
Abreu Reis.

no quadro da arma, Mário de

Escola militar de aeronáutica.

Instrutor de pilotagem, o tenente de aeronáutica, do
grupo independente de aviação de protecção e combate,
António Augusto David.
Campo internaoional de aterragem

Director, o capitão da aeronáutica, adjunto da 2.8 Repartição da Direcção da arma, António Rodrigues Alves.
Hospital militar regional n.s 2

Sub-director, o major médico Armando Macedo.
Clínica médica, o capitão médico miliciano do quadro
especial Jacinto de Freitas Morna Júnior.
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Estomatologia, o capitão médico Mário de Barros e
Cunha.
Bacteriologia, o capitão médico Vergílio Joaquim de
Aguiar..
I

Hospital Veterinário Militar Principal

Tenente miliciano cio serviço de administração militar,
do quadro especial, do regimento de cavalaria n. o 4, Alberto Celso da Silva Pico.
Serviça de administração militar
SupranumerArio

Tenente do mesmo serviço, da 3.:\ Repartição da 2.:\ Direcção Geral do Ministério da Guerra, Joaquim de Melo
Póvoa.
Quadro auxiliar do serviço de saúde

Capitão do mesmo quadro, do hospital militar regional n.? 1, Sebastião Pereira Dias.
Oficinas gerais de material de engenharia

Subalterno
de infantaria,
xoto.

da formação, interino, o tenente miliciano
do quadro especial, António Bandeira Pei-

Depósito geral de material automóvel

Chefe, o tenente-coronel do quadro auxiliar dos serviços de engenharia, do comando de engenharia do Govêrno Militar de Lisboa, José Maria da Silva Figueiredo.
Manutenção Militar

Tenente do serviço de administração militar, da Escola
Prática de Engenharia, José Francisco dos Santos, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
.
Depósito geral de fardamento e calçado

Capitão do serviço de administração militar, da 3. a companhia do mesmo serviço. Isidro Fernandes Leitão.
Oficinas gerais de fardamento e calçado

Capitão do serviço de administração militar, da 1.a Repartição da Direcção do mesmo serviço, José Gonçalves
Macieira Santos, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Depósito geral de material de aquartelamento

Adjuntos, os capitães do regimento de infantaria u.? 15
João Fernandes Barradas e miliciano do quadro especial
Vitorino Rodrigues Corvo, ambos sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.

198

ORDEM DO EXERCITO N.· 13

2.' Série

Tribunal militar territorial do POrto

Adjunto, o tenente do secretariado militar, no quadro,
Joaquim Vicente da Rocha.
Escola Oentral de Oficiais

Exonerado de comandante o coronel do infantaria,
tirociuado, Alexandre José Malheiro.
Comandante, o coronel de artilharia, com o CLUSO do
estado maior, tirocinado, adido ao quadro, Luís Augusto
Ferreira Martins.
Chefe da secção técnica, o major de infantaria, no
quadro da arma, António Alves Viana.
Oomissão de assistência aos militares tuberculosos

Vogal, o major de infantaria, no quadro da arma,
Frederico Henrique de Almeida e Silva.
Júri para avaliar as provas de aptidão para a promoção
a general no corrente ano:

Exonerado de vogal. O general João José Sinel de
Cordes.
Vogal, o general João de Morais Zamith.
Júri para avaliar as provas do concurso à a.dmíasão
quadro permanente de oficiais médicos:

ao

Exonerado de presidente o tenente-coronel médico
Manuel Rosado Fernandes Gião.
Exonerados de vogais os tenentes-coronéis médicos
António Maurício Sarmento de Macedo e Afonso Henriques Botelho de Sá Teixeira e os capitães médicos Manuel Maria dos Santos Paiva, Guilherme Frederico Bastos Gonçalves e José de Moura Neves.
Exonerado de secretário o tenente do secretariado
militar José dos Reis Pinto Nogueira.

6. o -lIini~tério

da Guerra-1."

Direcção Geral- t. a Ilep~rlição

a) Declara-se que por decretos de 31 de Julho último,
insertos 'no Diário do Govêrno n.? 189, 2." série, de 16
de Agosto findo, foram condecorados com o grau de
oficial, com palma, da Ordem Militar da 'I'orre e Espada
os capitães Celestino Pais Ramos e António de Oliveira

I
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Viegas, e tenente João Maria Esteves, todos da arma de
aeronáutica, por terem levado a efeito, com verdadeiro
êxito, a viagem, em avião Vickers, Lisboa-Lourenço
Marques, revestindo o seu feito excepcionais qualidades
de valor e mórito e um alto sentimento de patriotismo,
merecendo para Portugal e para a aviação portuguesa mais
um triunfo de glória, quer sob o ponto de vista técnico,
quer principalmente pela ligação aérea com as nossas
colónias.
b) Declara-se que por decreto de 31 de Julho último,
inserto no Diário do Gouêrno n.? 189, 2.'1 série, de 16
de Agosto findo, foram condecorados com os graus da
Ordem Militar de Avis que, respectivamente, lhes vão
indicados, os segnintes oficiais:
Comendador

Majores: de artilharia, com o curso do estado maior,
João da Conceição Tomás Rodrigues o do artilharia Miguel Pereira Coutinho.
.
Oficial

Capitão de infantaria

José Luís Gonçalves Canolhas.
Cavaleiro

Tenentes: de infantaria Acácio Norberto do Carvalho e Manuel da Silva Medeira e do artilharia José
Henriques Lopes Bragança.
c) Declara-se que por portaria do Ministério da Instrução Pública, de 8 de Julho último, publicada no
Diário do Gouêrno n." 157, 2.a série, de 10 do mesmo
mês, foi louvado o tenente de infantaria José Bernardo
Mimoso Correia por ter desempenhado com muito zêlo,
dedicação e inteligência o cargo de secretário do Ministro da Instrução Pública.
d) Condecorados com a medalha militar de prata da
classe de comportamento exemplar, em conformidade
com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de Setembro de 1917:
Quádro da arma. de artilharia

Tenente Horácio Madureira dos Santos.
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Batalhão de metralhadoras

n,s

2

Tenente miliciano António Maria Martins.
Regimento de artilharia. ligeira. n.s 6

Capitão Alberto Almeida Marques Osório.
Regimento de oavalaria n.O 9

Capitão
Gomes.

médico miliciano

7. ° -Ministério da Guerra-

t,a

José Joaquim

da Rocha

DirecçãoGeral- P ReparliçAo

a) Declara-se que, nos termos da determinação do
n.? 3.° da Ordem do Exército n," 9, La série, de 20 de
Setembro de 1928, é considerado coronel tirocinado
desde 24 de Agosto findo o coronel de infantaria Joaquim
Mendes Cabeçadas.

b) Declara-se que o major Júlio Mário da Cunha
Viana, que, pela Ordem do Exército n.? 12,2.& série, do
corrente ano, foi colocado na Direcção da arma de infantaria, pertencia à comissão de assistência aos militares tuberculosos, e não ao quadro da arma, como foi publicado.
c) Declara-se que o tenente de infantaria César Augusto de Oliveira Coelho deixou de prestar serviço na
delegação da inspecção das tropas de comunicação na
1.a região militar.
d) Declara-se que o capitão Columbano Djalme Brandão de Azevedo e tenente Fraacisco António Gonçalves,
ambos de infantaria e supranumerários, chegaram à sua
altura para entrarem nos respectivos quadros.
e) Declara-se que o capitão António Maria de Magalhães e tenente António Augusto Machado, ambos de infantaria e adidos, o primeiro em serviço no Ministério
das Colónias e o segundo no Ministério do Interior,
dariam entrada nos respectivos quadros se não estivessem naquela situação.
f) Declara-se que foi autorizado o tenente do batalhão
Ide metralhadoras n, o 2 Agostinho Domingos a usar o

2.& Série

ORDEM DO EX~RCITO

201

N.· 13

nome de Agostinho
Domingos
da Silva, devendo portanto êste oficial ser inscrito nos respectivos
registos
com êste nome.

g) Declara-se que, por parecer do Conselho Superior
de Promoções,
de 9 do mês findo, homologado por despacho do Ministro da Guerra, de 19 do mesmo mês, foi
escolhido para a promoção ao pôsto de general o coronel de artilharia
Eugénio Augusto Almada Castro Bilstein de Meneses, na vacatura ocorrida pelo falecimento
do general Bernardo
de Faria e Silva, devendo o referido oficial ser promovido logo que se restabeleçam
as
promoções.
h) Declara-se
para os efeitos da determinação
6. da
Ordem do Exército n.? 2, 1." série, de 1924, que o coro11

nel de artilharia Alberto
César de Faria Graça foi aprovado nas provas especiais de aptidão para o pôsto imediato em 19 de Junho último.
i) Declara-se
que chegaram à sua altura para entrar
no respectivo
quadro o coronel de artilharia,
supranumerário, Joaquim Leite de Faria Guimarães Júnior e o
capitão da, mesma arma, em disponibilidade,
Estêvão Rodrigues Neto de Almeida.

j) Declara-se que o capitão de artilharia, adido, Óscar
da Silva Pereira
Dias, que, pela Ordem do Exército
n.? 6, 2." série, de 1928, foi colocado no regimento de
artilharia
de costa n." 2, para os efeitos das alíneas b) e
g) do artigo 434.0 do decreto de 25 de Maio de 1911,
completou
em 10 de Agosto do corrente ano as condiçõos a que so referem as citadas alíneas, pelo que foi
mandado recolher nessa data à sua anterior situação.
k) Declara-se que a colocação do capitão miliciano do
quadro especial, com o curso da arma, do grupo mixto
independente
de artilharia
montada n." 14, José Lopes
dos Santos, inserta na Ordem do Exército n.? 12, 2.série, do corrente ano, é na 2.a inspecção de artilharia,
e não de infantaria.
l) Declara-se que o tenente do quadro auxiliar do serviço de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n.? 3,
Manuel Joaquim
de Freitas, por ter sido punido em 27
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Põrto com a pena de dois meses de
um lugar na respectiva escala de
diatamente ú direita do tenente do
Mendes Ribeiro.
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Militar Especial do
inactividade, desceu
acesso, ficando imemesmo quadro Raúl

m) Declara-se, para os efeitos da determinação 6. a da
Ordem do Exército n.? 2, La série, de 1924, que o coronel de cavalaria Leopoldo Augusto Pinto Soares foi
aprovado nas provas especiais de aptidão pura o posto
imediato em 2 de Julho último, sendo-lhe aplicável desde
essa data a designação de coronel tirocinado, nos termos
da determinação do n.? 3.° da Ordem do Exército n.? 9,
1." série, de 20 de Setembro do ano findo.
n) Declara-se que deve ser considerada nula e de nenhum efeito a declaração da alínea l) da Ordem do Exército n. o 12, 2. a série, do corrente ano, respeitante ao
capitão de cavalaria Zarco Gomes Pereira da Câmara,
o) Declara-se que fica sem efeito a colocação do alferes do regimento de cavalaria n,o 7 Venâncio Augusto
Deslandes na Escola Prática de Oavalaria, inserta na
Ordem do Exército n. ° 12, 2. a série, do corrente ano.
p) Declara-se que o coronel médico, supranumerário,
director do hospital militar regional n. o 1, Alvaro Martins, chegou à sua altura para entrar no respectivo
. quadro.

q) Declara-se que o tenente-coronel do serviço de
militar, da Escola Prática de Administrar!ão Militar, Abeilard Armando de Mira Saraiva, chegou
à sua altura para entrar no respectivo quadro.
administração

r) Declara-se que o capitão do serviço de administração militar Fernando Dias Antunes, adido, em serviço
no Ministério das Colónias, deixa de estar ao serviço
do referido Ministério, continuando, porém, na mesma
situação de adido por lhe ter sido concedida licença ilimitada.
\
.
8) Declara-se que o tenente do serviço de administração militar, supranumerário, Alberto Oanedo de Miranda
chegou à sua' altura para entrar no respectivo quadro.
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t) Declara-se que os tenentes do serviço de administração militar, supranumerários,
Franklim Rodrigues
Carvalheira e Alexandre Francisco Ferreira, adidos,
respectivamente em serviço no Ministério do Interior e
com licença ilimitada, dariam entrada no respectivo
quadro se não estivessem naquela situação.
u) Declara-se que, por terem sido feitas indevidamente, ficam sem efeito as declarações das alíneas t) e n)
dos n.OS 9.° e 8.0, respeitantes à entrada no quadro dos
tenentes do serviço de administração militar, suprannmerários, J osé de Almeida Amaral e Álvaro de Oliveira,
publicadas, respectivamente, na Ordem do Exército n. ° 8
e 12, 2.& série, do corrente ano.
v) Declara-se que o tenente do secretariado militar,
em disponibilidade, Boaventura Vieira da Silva chegou
à sua altura para entrar no respectivo quadro, continuando suspenso das funções de serviço.
x) Lista dos
corrente ano se
rante o mesmo
de 23 de Março

oficiais que no segundo quadrimostre do
ofereceram para servir nas colónias duano, nos termos do decreto n." 13:309,
de 1927:
Infantaria.

Capitães:
Leopoldo Leal Dias.
João Evangelista Gonçalves.
Manuel José do Livramento Viegas.
Tenentes:
Fernando de Oliveira Leite.
•
Augusto Alberto Vieira.
José António de Lima.
José Pedro Pereira.
Amílcar de Sousa Ferreira .
•Joaquim Miranda.
Luciano Augusto Vaz Pereira, miliciano do quadro
especial.
José da Oruz Ribeiro, miliciano do quadro especial.
Francisco António Nunes do Carvalho, miliciano do
quadro especial.
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Alferes:
Bernardino do Carmo.
António Paula.
João Alexandre Caeiro Carrasco.
Artilharia

Capitães:
Joaquim de Oliveira Leite.
Ricardo Vaz Monteiro.
José Maria Varregoso, miliciano do quadro especial.
Serviço de administração militar

Capitão:
Francisco Caetano Dias.
Tenentes:
Arnaldo Brasão.
Armando Martinho de Oliveira Soares.
João Telo Meneses Cabral.
Manuel Dias Vasconcelos.
Quadro auxiliar dos serviços de artilharia

'I'encntes :
Josó de Passos Simas.
Artur José Fernandes.

y,

Nos termos do artigo 29.0 do decreto n.? 16:901,
de 28 de Maio do corrente ano, publica-se a relação dos
candidatos aprovados no concurso à admissão ao quadro
permanente de oficiais médicos por ordem de mérito 1'0lativo:
1. Jorgo Carlos Moreira.
2. Diogo Guilhormo da Silva Alvos Furtado, soldado
licenciado n. 48/2; da 3.:1 companhia de saúde.
3. José Simões Pereira Júnior, soldado licenciado
n,os 169/26 da 2. a companhia de saúde.
4. José Baptista do Sousa, soldado licenciado n, os 85/
25 da 3.a companhia do saúdo.
5. Francisco Manuel do Seixas Serra, aspirante a
oficial módico miliciano da 3. a companhia do saúdo.
6. Francisco Cabral Sacadura, soldado liconclado
S
n.O
134/2)) da 3.a eompauhia do saúdo.
OS
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7. Miguel Maria Greck Tôrres Júnior, soldado licenciado n.O' 65/27 da 3." companhia de saúde.
8. Fernando de Magalhães, soldado liconciado n,os 84/
25 da 3. a companhia do saúdo.
9. António de Vasconcelos Ribeiro Dias, soldado liconciado n. os 98/23 da 3. a companhia de saúde.
10. Armando Alves de Sousa, soldado Iicenciado
n. os 171/25 da La companhia de saúde.
11. Edmundo Soabra Cancela, aspirante a oficial médico miliciano da 2.a companhia de saúde.
12. João da Penha Coutinho, soldado licenciado n. os 39/
27 da 3. a companhia de saúde.
13. José Simões do Paço, soldado licenciado n.OS 94/
25. da 3." companhia de saúde.
14. José Estêvão Pereira da Silva, primeiro sargento
cadote n. ° 13-R, licenciado, do regimento de cavalaria
n,? 7.
15. Francisco José Correia do Lacerda da Costa Félix, soldado Iieenciado n.08 42/22 da 3. a companhia de
saúde.
16. António Alexandre Júdice Pargana, soldado licenciado n.08 10/23 da 3. a companhia de saúde.
17. Abílio Duarte de Macedo, soldado licenciado
n.08 374/26 da La companhia de saúde.
18. Amândio Passos Lopes de Castro, soldado licenciado n. os 346/26 da 1." companhia de saúde.
19. Luis António do Sá Macias Teixeira, soldado licenciado n. o. 217/28 da 1." companhia de saúde.
20. Mateus Tavares Xavier, soldado n, o 55/25 da 2."
companhia de saúde.
21. Sebastião Custódio de Brito e Abreu, soldadp licenciado n. os 123/25 da 3. a companhia de saúde.
22. Vitorino Simões Cardoso, soldado licenciado n. 08269/
25 da 1. &companhia de saúde.
23. António Falcão Marinho de Barros Cortês,
soldado licenciado n.oa 32/24 da 3. a companhia de
saúde.
24. Amílcar José da Piedade Marques, soldado licenciado n.08 153/26 da 3. a companhia de saúde.
25. Manuel Freire da Saúde, soldado licenciado n. os 95/
23 da 3.& companhia de saúde.
26. António Dias Barata Salgueiro, soldado licenciado
n.OS 109/23 da 3." companhia de saúde.
27 . José Pires da Silva, soldado licenciado n.oa 42/25
da 2.11 companhia de saúde.
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Ministério da Guerra - P Direcção Geral- 3.a Repar.lição

a) 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
rente mês:

n. o 12, 2. a série, do c.or-

Capitão de cavalaria David José de Carvalho, 477625,
sendo: pensão de reserva, 206625; 0,14 per cento,
61687; lei n.? 888, 26681; lei n." 1:332,182632; do
vencimento total 293t$69 são pelo Ministério das Colónias, sendo Angola a última província onde serviu, Tem
um aumento de 10 por cento sôbre o sõldo,
Pela presente Ordem do Exército:
Tenente-coronel do serviço de administração militar
Jaime Augusto da Mota Portugal, 368676, sendo: pensão
de reserva, 258t$54; 0,14 por cento, 8tS68; lei n. o 888,
26672; lei n. ° 1:332, 74682; do vencimento total 61646
são pelo Ministério das Colónias, sendo Moçambique a
última província onde serviu. Tem dois aumentos de 10
por cento sobro o sôldo.
Capitão de infantaria António Guerreiro,
310607,
sendo: pensão de reserva, 202650; 0,14 por cento,
1M87; lei n.? 888, 21683; lei n.? ,1:332, 69~87; do vencimento total 79532 são pelo Ministério das Colónias,
sendo Angola a última província onde serviu. Tem um
aumento de 10 por cento sobre o sôldo.
b) Declara-se que foram concedidas as vantagens 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
é de harmonia com o artigo 69.° do Código de Inválidos,
com direito a receber os respectivos vencimentos desde
1 de Julho do corrente ano, aos seguintes oficiais inválidos de guerra:
Coronel, na situação
bosa da Costa.
Capitão, na situação
Oliveira e tenentes, na
Portugal da Fonseca e

de reforma,

José Xavier Bar-

de reserva, Eduardo da Cunha
situação de reforma, Luís de
Melo, Alberto Higino da Ponto

2.1 Sélie

ORDEM DO 'EXERCITO IV 13

207

Sousa e JOEé Francisco de Medeiros. Os dois primeiros
oficiais têm direito ao segundo aumento de 10 por cento
sôbrc o sõldo e os restantes ao primeiro aumento de 10
por cento sobre o sôldo.

(3

c) Rectificados, publicam-se os vencimentos a que tem
direito, nos termos da lei n." 1:GG8, de 9 de Setembro
de 1924, o oficial em seguida mencionado, em substituição dos que lhe foram arbitrados pela Ordem do
Exército n. ° 12, 2. a série, do corrente ano:
Coronel de infantaria António da Graça Ferreira,
408~59, sendo : pensão de reserva, 304~92; lei n. o 888,
30649; lei n. o 1:332, 73t$18. Tem dois aumentos do 10
por conto sobre o sõldo.
d) Doclara-se que, conforme preceitua o artigo 3.~ do
decreto n." 14:525, de 2ô de Outubro de 1927, foi considerado hábil o aspiraute a oficial, aluno da Escola Militar, António Josó Martins Leitão para receber, ao
abrigo do artigo 5. do referido decreto, os vencimentos
de seu irmão, o tenente Joaquim José Leitão, internado
na casa de saúde do Tolhal.
0

9.° .._ UiBillério da Gaml-

a.a Di~.

Geral- t.a Beplrliçio

a) Doclara-ae que os capitães de infantaria em seguida mencionados Ireqüeutaram com aproveitamento
na escola prática da arma, no ano escolar de 1928-1929,
o curso de comandante de batalhão:
José Augusto de Moura, António Moreira da Câmnra
Botelho Gusmão, Alfredo Augusto Xavier Perestrolo da
Conceição, José Maria de Sousa Brito, Henrique de Jesus
o Silva Escudeiro, Jaime Pires Cansado,' Gaspar Inácio
Ferreira, Carlos Alberto Ferreira Henriques, Mário
Armão Ferreira,
Aurélio Figueiredo Nunes da Silva,
João Alpoim Borges do Canto, João César de Carvalho
Vasconcelos, António Ferreira Damião Júnior, Joaquim
Mendes Bragança, Vergílio Damasceno Simões, José
António Castilho, José Zeferino de Sequeira, Eugénio
Ivo de Parada e Silva Leitão, Manuel António dos Santos e Carlos Augusto Pereira do Carmo.
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b) Declara-se que os tenentes de infantaria em seguida
mencionados freqüentaram com aproveitamento na escola prática da arma, no ano escolar de 1928-1929, o
curso de comandante de companhia:
Josino da Costa, Rogério Augusto, César Augusto da
Costa Gomes, José Vicente Ferreira, Cãndido Pinto de
Figueiredo, Constantino da Costa Azevedo, João Baptista
Lombo, César Esteves Basso, António da Veiga Cabral
Beleza dos Santos, António Teixeira, António José da
Silva, Numa Pompílio Rosendo Correia, João César Correia Mendes, João José da Silva Duarte, Joaquim Vanez
Rosado, Manuel Ventura Lopes, Amadeu Viegas do Olival, André Dias da Silva, José Ribeiro ·da Silva e José
Rodrigues Sota.
c) Declara-se que os capitães de cavalaria em seguida
mencionados freqüentaram na escola prática da arma, no
ano escolar de 1928-1929, com o aproveitamento quo
lhes vai indicado, o curso de comandantes de grupo de
esquadrões:
•
Higino Sanches Ferreira Barata-Muito
bom.
José de Sá Pais do Amaral-Bom.
Vitorino Gama de Oliveira Barata - Bom.
José Feliciano da Costa-Bom.
Vital dos Reis da Silva Barbosa-Bom.
Júlio Baptista Gonçalves Macieira-Bom.
Josó do Sá Nogueira-Bom.
Afonso Talaia Lapa de Sousa Botelho-Muito

bom.

d) Declara-se que os tenentes de cavalaria em seguida
mencionados freqüentaram na escola prática da arma,
no ano escolar de 1928-1929, com o aproveitamento que
lhes vai indicado, o curso de comandantes de esquadrão:
Mário Guimarães Pala-Mwito
bom.
Francisco António-Bom.
Luís Almeida Ribeiro-Muito
bom.
Artur Augusto Mascarenhas da Piedade-c-Regular.
Alberto Fernandes Nogueira-Regular.
Alfredo de Castro Antas - Bom.
João Baptista Lopes - Regular.
Jorge Faria Machado Vieira Sampaio - Regular.

,
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e) Declara-se que os alferes de 'cavalaria em seguida
mencionados freqüentaram na escola prática da arma, no
ano escolar de 1928-1929, com o aproveitamento que
lhes vai indicado, o tirocínio a que se refere o artigo 24.0
do decreto n. o 12:704, de 25 de Outubro de 1926:
Luís Alberto Filipe Rodrigues - Muito bom.
João Baptista Machado-Muito
bom.
.
Manuel Ferreira Peixoto da Silva-Muito
bom.
Venâncio Augusto Deslandes - Muito bom.
Edgar Pereira Cardoso-Bom
.

.n

Para os devidos efeitos se declara que o alferes de
cavalaria Hugo da Silva' Leitão freqüentou na escola
prática da arma, nos anos escolares de 1927-1928 e
1928-1929, o curso de instrução de equitação, tendo obtido
como nota de aproveitamento a de «Muito bom».
g) Declara-se que no corrente ano lectivo concluíram
o curso de instrutores de esgrima, na Escola de Esgrima
do Exército, os seguintes oficiais:
Capitão de artilharia Nuno Álvaro Brandão Antunes.
Tenentes: de artilharia Francisco Peixoto Ohedas e
João Máximo Tassara Machado, de cavalaria João José
Francisco Xavier Freire de Meneses e de infantaria António Coelho Sampaio.
h) Declara-se que o número de alunos a admitir à
matrícula na Escola Militar no próximo ano lectivo, publicado na Ordem do Exército n,o 1, 2. a série, do corrente ano, passa a ser o seguinte:
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso

de
de
de
de
de

engenharia-12.
artilharia5. '
infantaria -15.
cavalaria-5.
administração militar - 2.

i) Declara-se, nos termos do artigo 18.0 do regulamento do Arquivo Histórico Militar, que o general José
Estêvão de Morais Sarmento ofereceu com destino à biblioteca daquele Arquivo o volume Aveiro berço da liberdade e o coronel Geronymo de Morais Sarmento, por
Marques Gomes, Pôrto, 1900.
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oficiais em seguida mencionados
Prática de Infantaria, no ano escurso de metralhadoras ligeiras,
que lhes vai respectivamente in-

Tenentes:
João Pedro Nunes Pacheco- Com aproveitamento.
José Antunes - Com aproveitamento.
Guilherme Augusto Monteiro -- Instrutor apto.
Luís Costa Real de Almeida (miliciano)-Instrutor
muito apto.
•
Bartolomeu da Silva Varela-Instrutor
muito apto.
Serafim Cardoso Pimenta - Instrutor apto.
Francisco da Costa Correia- Com aproveitamento.
Feliciano Nogueira-Instrutor
apto.
Bernardo Pelicano de Brito e Abreu-Instrutor
apto .
.i}bílio Gonçalves dos Santos - Instrutor muito apto.
Alvaro da Silva Tôrres - Com aproveitamento.
Alfredo Leote - Instrutor apto.
Manuel Sílvio Pélico de Oliveira Neto - Instrutor
apto.
Décio da Mata Calisto - Instrutor apto.
Manuel jía Costa - Instrutor apto.
Américo Rodrigues Ferreira Neves - Instrutor apto.
José Correia de Carvalho-Com
aproveitamento.
Francisco Rodrigues Calarrão-Instrutor
apto.
José Estêvão Pereira Reis--Instrutor
muito apto.
Alferes:
Ricardo da Costa Ivens Ferraz-Instrutor
muito apto.
Duarte Militão - Instrutor muito apto.
Bernardino do Carmo _o. Instrutor muito apto.
João Miguel Rocha de Abreu-Instrutor
muito apto.
Salvador Baptista Ribeiro - Instrutor apto.
Jerónimo do Espírito Santo Magalhães - Instrutor
muito apto.
Joaquim Botelho - Instrutor apto.
Aspirantes a oficiais:
Luís Maria Rodrigues-Instrutor
muito apto.
Ivo Guedes da Silva
Instrutor muito apto.
Luis Gonzaga Grego-Instrutor
muito apto.
Manuel Simões Rosa- Instrutor muito apto.
Manuel de Carvalho- Instrutor muito apto.
Mário Alcobia-Instrutor
muito apto.
=-
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Obituário
1922
Agosto 28 1929
Julho

Alferes miliciano de infantaria
Gomes Maria Corsino.

de reserva

José

30 -

General, na situação de reserva, Alfredo Augusto
Freire de Andrade.
.
»
31- Capitão capelão, reformado, Henrique Carlos Fragoso.
Agosto 13- Alferes, reformado, Miguel Augusto Peças.
»
15 - Tenente veterinário Joaquim Cândido Parra.
»
23 - Major, reformado, Justino Frederico Crispim.
»
26 - Capitão de infantaria João Pereira Pina.
»
28 - Tenente-coronel,
reformado, Augusto Mendes Florido.

Rectificações
Na Ordem do Exército n,v 12, 2." série, do corrente ano, P: 367,
1. 14, onde se lê: «Araújo», deve Ier-se : «Araújo Martins» ; p. 375,
1. 12, onde se lê: «Cruz», deve ler-se: «Luz» ; p. 376, 1. 11, onde
se lê: "Couceiro», deve ler-se: «Couceiro Feio» j 1, 22, onde se lê :
"José», deve ler-se: «João» j 1. 33, onde se lê: «Inocêncio», deve
ler-se: «António Inocêncio» j p. 384, 1.29, onde se lê: "Junho 26.,
deve ler-se: «Junho 25».

Hamilcar Barcínio Pinto.
Está conforme.

o Ajudante

General,

J.

N.O 14
MINISTERIO

DA GUERRA

27 DE SETEMBRO DE 1929

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(2.a Série)
Publica-se

ao Exército

o seguinte:

1.o - Por decretos de 7 do corrente mês:
lIillistério da Guerra - f.& Direcção Geral1."região militar-Quartel

ta Repartição
general

Tenente, adjunto da 2.:1Repartição, o alferes do secretariado militar, adjunto interino, João Baptista Pires,
contando a antiguidade desde 2 do corrente mês.
Adido ao quadro

Capitão de cavalaria, adido, Mário Augusto de Meneses Machado, que de regresso do Ministério do Interior
se apresentou em 31 do mês findo, por ter deixado de
prestar serviço na guarda nacional republicana.
Adidos

Coronel de infantaria, tirocinado, no quadro da arma,
Alexandre José Malheiro, capitão do regimento de artilharia ligeira n." 5 José Diogo de Campos Carmo, e
tenentes do regimento de infantaria n. o 1~ Adelino Dias
dos Santos, do regimento de infantaria n.? 19 Manuel
António da Silva Pereira, e do regimento de artilharia
ligeira n.? 3 Rui da Silva Horta, por terem sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes, o primeiro do Ministério das Finanças, como
comandante geral da guarda fiscal, o último do Ministério do Interior, na polícia de segurança pública, e os
restantes do Ministério das Colónias, nos termos dq artigo 2.0 do decreto n,o 13:309, de 23 de Março de 1927.
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Disponibilidade

Capitão de infantaria, adido, Alberto de Castro Arez,
que de regresso do Ministério das Colónias se apresentou
em 31 do mês findo.
Reserva

Coronel de infantaria, no quadro da arma, Hermenegildo Valdemiro Teixeira de Magalhães, nos termos
do n, o 4.0 do artigo 2.0 do decreto de 25 de Maio de
1911.

2. o - Por decretos de 11 do oorrente mês:
linistério da Gnerra- P

Direcção Gml-

2.a Repartição

Adidos

Major do regimento de infantaria n. 5, Alvaro Pacífico de Oliveira e Sousa, e tenente do grupo independente de artilharia de montanha n. o 15 Manuel Ribeiro
da Rocha, por torem sido requlsítados para desempenhar comissões de serviço dependentes:
o primeiro
do Ministério das Finanças, na guarda fisoal, e o segundo
do Ministério 'das Colónias, nos termos do § único do
artigo 5.0 do decreto n. o 13:309, de 23 de Março de
1927.
.
U

Disponibilidade

Tenente de infantaria, adido, José dos Santos Carneiro, que de regresso do Ministério do Interior se apresentou em 7 do corrente mês.
Reserva

General Francisco das Chagas Parreira e coronel do
antigo corpo do estado maior, adido, em serviço no Ministério do Comércio e Comunicações, António Nogueira
Mimoso Guerra, por terem atingido o limite de idade,
nos termos do n. o 2.0 do § 2.0 do artigo 60.0 do decreto
n.? 12:017, de 2 de Agosto do 1926.
Reforma.

'I'onente-coronel, na aituação de reserva, António Fernandea, por ter atingido o limite de idade, nos termos
do n." 3.° do § 2.° do artigo flÜ.o do decreto n.? 12:017,
de 2 de Agosto de 1926.
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mês:

Dlretção Geral- f.& Repartição

Condecorado com o grau de oficial da Ordem Militar
da Torre e Espada, de Valor, Lealdade 8 Mérito, que
lhe foi concedido pelo Oonselho da referida ordem em
sessão de 10 dê Janeiro de 1922, pelos rclevantíssímos
serviços que prestou, pela coragem, dedicação e inexcedível amor pátrio que revelou nos combates de 4 e 5 de
Outubro de 1910, para o advento da República, pelo
que se acha ao abrigo do disposto na alínea c) do artigo 8.° do r(\gulumento das Ordens Portuguesas, o major reformado de infantaria Joaquim Guilherme Guerreiro.
Ministério da Guma - La Direcção Geral- 2.a Repartição

Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, do 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 do Agosto de 1920,
desde as datas que lhes vão designadas, aos oficiais em
seguida mencionados:
Por terem completado o tempo de serviço efectivo, como ofíciaI, necessário para o segundo aumento de :lOpor cento
sôbre o sôldo:

Infantaria _- Capitães: Gaspar Inácio Ferreira, no regimento de infantaria n." 19, desde 1 de Novembro de
1927, e João Henriques de Almeida, na guarda nacional
republicana, desde [) de Agosto do corrente ano.
Por terem completado o tempo de serviço efectivo, como oficial, ascesaarío para o primeiro aumento de :lOpor cento
sôbre o sôldo:

Administração militar - Tenente. miliciano do quadro
especial José Gonçalves Palbares Júnior, na inspecção
superior da administração do exército, desde 21 de Jllcneiro do corrente ano; quadro auxiliar dos serviços de
engenharia - capitão Samuel Bento, no depósito geral
de material automóvel, desde 1 de Novembro de 1928.
Adidos

Major de infantaria, do distrito de recrutamento e re·
serva n.? 6, João do Nascimento Machado, e cnpitães :
do regimento de ardlharis de costa n. ° 1 José Guer-
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reiro de Andrade e dó cavalaria, da 3. a Repartição da
3. a Direcção Geral do Ministério da Guerra, José Paulino Marecos Mousinho de Albuquerque, por terem sido
requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes: o primeiro do Ministério das Finanças, na
guarda fiscal, o segundo do Ministério das Colónias.
nos termos do artigo 2.° do decreto n.? 13:309, de 23
de Março de 1927, e o último do Ministério do Interior, na guarda nacional republicana .
. Díaponíbflfdade

Capitão de artilharia, adido, José de Pina Cabral, que
de regresso do Ministério das Colónias se apresentou
em 20 do corrente mês.
Inactividade

Tenente chefe de música do regimento de infantaria
n. ° 10 José Pires da Cruz, por ter sido julgado incapaz
do serviço temporàriamente pela junta hospitalar de inspecção.
Reserva

Tenente-coronel veterinário, da inspecção do serviço
veterinário militar, Alfredo Pimenta de Almeida Beja,
por ter sitio julgado incapaz do serviço activo pelajunta
hospitalar de inspecção.
Reforma

General, na situação de reserva, Jaime de Sousa Figueiredo, 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.
Coronel de infantaria, no quadro da arma, Jorge Frederico Velez Caroço, por ter sido julgado incapaz de
todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção.
0

4. °- Portarias

Por portarIa de 1ô de Março último:
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete

Tendo o tenonte-coronel de infantaria António Henriques Simões de Sousa comandado desde 25 de Outubro
de 1913 até 20 de Dezembro de 1917 o corpo de alunos
da Escola de Guerra, manifestando no desempenho desta
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comissão de serviço qualidades de dedicação pelo serviço
e de oficial enérgico, ponderado e sabedor, dignas de
especial distinção: manda o Govõrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar o referido
oficial pela forma por que desempenhou a referida comissão, pondo em destaque qualidades de energia, saber,
ponderação e dedicação pelo serviço, que muito contribuíram para o bom nome da então Escola de Guerra.

Por portaria de 7 do corrente mês:
linistério da Guerra- Repartição do Gabinete

Louvados os oficiais abaixo designados, que fizeram
parte da équipe aos concursos hípicos de Madrid e Barcelona, pela correcção, galhardia e decisão com que honraram a sua arma e o exército durante o difícil concurso
em que tomaram parte:
Tenente-coronel de cavalaria Manuel da Costa Latino;
capitão de cavalaria José Paulino Marecos Mousínho de
Albuquerque; tenentes: de cavalaria Luís da Costa Ivens
Ferraz e de artilharia Luís Falcão Mona e Silva, e alferes de cavalaria José Gil de Gouveia Beltrão.

Por portaria de 9 do corrente mês:
lioistério da Guerra - 3. a Direcção Geral- ... Reparllção

Tendo o tenente do regimento de infantaria n. o 8 Francisco Cardoso e Silva óoferecido ao Arquivo Histórico
Militar, por diversas vezes, valiosos documentos impressos: manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo
Ministro da Guerra, que ao referido oficial seja dado
público testemunho de louvor pela dedicação com que
tem contribuído para. o enriquecimento daquele estabelecimento militar.

Por portaria de f 8 do corrente mês:
lioistério da Guma - Rppartição do Gabinete

Tendo sido exonerado, a seu pedido, do cargo de vice-presídente do ,OonAelho Tutelar o Pedag-ógico dos Exércitos de Terra e Mar o general de ~ivisão reformado
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José Estêvão de Morais Sarmento, oficial que pelas suas
qualidades se houve no (losempenho dêsse cargo com reconhecido mérito, tendo revelado sempre, como em outras comissões importantes, na. sua longa. carreira militar,
o mais profundo conhecimento e saber profissionais, aliados à máxima dedicação, predicados estes que o impõem
à consideração de todos os seus camllra.d&s; manda o
Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da
Guerra, louvar o referido oficial general pelos serviços
prestados ao exército em mais esta importante comissão
de serviço militar.

Por portarias de 20 do corrente mês:
"ini.léri~ da Guerr .. - Rep.rtição do GlIbiQe\~

Tendo passado à situação de reserva, por ter atingido
o limite de idade, o general Francisco Chagus Psrreira :
manda o Governo da Repúhlica Portuvuesa, pelo Ministro da Guerra, louvar o referido oficial general pelo zêlo
o competência com que dssemponhou
a·fI várjas comissões de serviço de que foi incumbido durante fi, sua longa
carreira militar.
.
Tendo passado à situação de reserva, por ter atingido
o limite de idade, o coronel de artilharia Jacinto dos
Reis Fisher : manda o Governo da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, louvar o referido oficial pelo
zêlo e competência que sempre demonstrou no desempenho dos vários serviços que lhe foram cometidos, e especialmente no comando da Escola Prática de Artilharia,
onde deu provas de oficial ponderado e muito conhecedor
dos assuntos da sua arma.

5.° - Por determinação do Govêrno da República:
Ministério da Guerra- 2. a Direcção Geral- 3.11 Reparlição
Delegação na 5." r-egrão militar

Adjunto, o tenente do serviço de administração D}ilitar,
supranumerârio, Joaquim. de Melo póvoa.
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Govérno Mi1ita.r de Lisboa.

Chefe do estado maior, o coronel de infantaria, com o
curso do estado maior, adido ao quadro, Ernesto de
França Mendes Machado.
Sub-chefe do estado maior, o major de artilharia, com
o curso do estado maior, adido ao quadro, Vasco de Carvalho.
a
1. ReparLição

Chefe, o major do secretariado militar António Maria
Gonzaga Pinto Júnior.
Adjunto, o capitão do secretariado militar Júlio de
Carvalho Vida!.
Adjuntos interinos, o capitão de infantaria Frederico
Augusto Vidigal Nunes e os tenentes da mesma arma
J oaquim José Saldanha o Miguel Figueira.
.
2." Repartição

Chefe, o capitão de infantaria Gastão Ribeiro Pereira.
Adjuntos, os teneutes da infantaria João Teodoro Caldeira, João Martins de Barros, miliciano do quadro especial Silvério António da Fonseca Lebre e do secretariado militar Raúl Carlos Borges de Macedo <', adido ao
quadro, José de Almeida e Costa.
3." Repartição

Adjuntos, os capitães de infantaria Manuel Joaquim
de Magalhães, e com o curso do estado maior, adidos ao
quadro, Reinaldo Vale de Andrade e Carlos de Azevedo
Uarvalhu, e do quadro auxiliar dos serviçal! de artilharia
Vasco Henriques do Ó, e os tenente a de infantaria Joaquim Brás Pereira e Emílio Nunes.
Adjunto interino, o tenente de infantaria Humberto do
Nascimento Castanha .
.4.a Repartição

Chefe, o capitão de cavalaria, com o curso do estado
maior, Humberto de Luna da Costa Freire e Oliveira.
Adjuntos, o capitão de infantaria, com o curso do estado maior, José Furtado Henriques, e 08 tenentes; de
infantaria, com o curso do estado maior, António Augusto de Sousa e de artilharia Félix José Antunes.
Oonaelho a.dministra.tivo

Presidente, Q tenente-coronel do serviço de administração militar Tomás Júlio de Campos Azevedo.
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Tesoureiro, o capitão do serviço de. administração militar Carlos Domingues Nunes.
Secretário, o tenente de infantaria Aparício Paula Pacheco.
Adjuntos, os tenentes: do quadro auxiliar dos serviços
de artilharia José Antão Nogueira e do quadro auxiliar
dos serviços de engenharia Joaquim da Silva,
Formação do quartel general

Comandante, o capitão de cavalaria Joaquim Baptista
Belo de Carvalho.
Subalternos, os tenentes: de infantaria Mário Humberto Ferreira Marques e de cavalaria Roberto Gaudêncio Miguéns e António José de Sant'Ana Crato.
Subalterno, interino, o tenente de infantaria Vicente
Gonçalves de Almeida.
Quadro da arma de infantaria

Major do regimento
Augusto Pires Falcão.

de infantaria

n." 22 Armando

Supranumerários
(

Capitães: do regimento de infantaria n. ° 18 Manuel
Celestino da Cruz e do batalhão de caçadores u.? 4 Joaquim Viegas Baptista.
Quadro espeoial a que se refere o artigo 5.° do deoreto
n.• 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Capitão miliciano do mesmo quadro, do batalhão de
ciclistas n.? 1, Arnaldo Armindo Martins.
Regimento de infantaria

n,>

1

Tenente de infantaria, adido ao quadro, Armando Bette
de Bettencourt.
Alferes do serviço de administração militar, da 3.:1companhia, Artur Ramalho.
R'3gimento de infantaria n.· 7

Alferes do serviço de administração militar, da 3.a companhia, Serafim Augusto dos Prazeres.
Regimento de infantaria n.· 10

Capitão do regimento de infantaria n. o 17 Francisco
António Marcos, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.

2.' Série
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de infantaria

n.· 11

Major do regimento de infantaria n.? 1 António Coelho
Correia da Cruz, pelo pedir.
Regimento

de infantaria

n.· 15

Tenente do regimento de infantaria n. o 17 Raúl Baptista Correia, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento

de infantaria.

n,> 16
4

Alferes do serviço de administração militar, da 3. companhia, João Duarte Perry de Almeida e Brito.
Regimento

de infantaria

n.· 17

Capitão de infantaria, no quadro' da arma, Fernando
Dinis Aiala.
Alferes do serviço de administração militar, da 3. companhia, Vasco Serapião das Neves Martins.
4

Regimento

de infantaria

n.· 18

Capitão do regimento de infantaria n, o 9 Manuel Pereira Martins, pelo pedir.
Tenente de infantaria, da casa de reclusão da La região militar, José Augusto da Cunha.
Regimento

de infantaria

n.· 19

Tenente do regimento de infantaria
Fernandes Duarte, pelo pedir.
Ba.talhão

de caçadores

n.? 15 Lourenço

n,> 1

Alferes do serviço de administração militar, da 3. n companhia, Humberto dos Santos Pereira.
Batalhão

de ca.çadores n.· 2

Alferes do serviço de administração militar, da 3.11 companhia, José Henrique de Sousa.
Batalhão

de caçadores

n.· 4

Tenentes: de infantaria, no quadro da arma, José da
Encarnação Alves de Sousa e miliciano do quadro especial Francisco José Dentinho.
Batalhão

Tenento de infantaria,
Rosendo Tavares Dias.

de caçadores n.O 6

no quadro da arma, Fernando
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Batalhão de oaQ~d01
..ea n,· 6

Alferes do serviço de administração militar, da 3. a companhia, Mário Augusto Jorge de Figueiredo.
Batalhão de metralhadoras n." 1

Capitão de infantaria, da 3. a Repartição da 3." Direcção
Geral do Ministério da Guerra, César Augusto Gomes
Ferreira Quaresma.
Batalhâo de ciolistas n.v 1
Capitão de infantaria, adido ao quadro, José da Conceição Neves Martins.
1•• ínspecção

°

de artilharia

Inspector, interino,
coronel de artilharia, tirocinado,
João Luís Carrilho , ficando exonerado de igual cargo da
2." inspecção de artilharia.
Adjunto, o capitão miliciano de artilharia, do quadro
especial, com o curso da arma, adjunto da 2. inspecção de artilharia, José Lopes. dos Santos.
11

2.' inspecção de artilharia.

Inspector, interino, o coronel de artilharia, da delegação da mesma inspecção, .Albento Carlos das Nevoa ~
Castro.
Delegação

da 2.· ínspecção

Chefe, o maj 01' de artilharia,
Sérgio Ribeiro de Sousa.

de artilha.ria

da Direcção da arma,

Delegação da 3." inspecção de artilharia

Adjunto, o capitão do grupo Independente de artil~aria
pesada n.? 3 Nuno Álvaro Brandão Antunes.
.
Regimento de artilharia de costa n.· 2

Tenente de artilharia, da Escola Militar, Rui Pereira
da Cunha.
3.' companhia de trem hipomóvel

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia,
no quadro, José Júlio da Silva.
L" brigada de c",val~ria.

Comandante. o coronel tirocinado, comandante interino, Leopoldo Augusto Pinto Soares.
Adjunto, interino, o tenente do regimento de cavalaria n." 3 Nuno Gonçalves Branco.

2.· Série
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Escola. Pr4tioa de Ca.valaria

Alferes do regimento de cavalar-ia n.? 2 Fernando Dias
Pires Monteiro.
Regimento de cavalaria n.o 2

Capitão de cavalaria,
de Meneses Machado.

adido ao quadro, Mário Augusto

Reg.imento de oava.laria n. o 5

Alferes do serviço de administração militar, da 3.&companhia, João da Conceição Domingos.
R,Qgimentode oavalaria n.O 9

Comandante, interino, o tenente-coronel da Direcção
da arma de cavalaria Alexandra Inácio da Barros Vanzeller.
Capitão de cavalaria, no quadro da arma, Tomás
Augusto Salgueiro Fragoso.
.
Alferes do serviço de administração militar, adido ao
quadro, da La companhia, Abel António Nogueira, pelo
pedir.
Regimento de sapadores mineiros

Tenente de engenharia, da Escola Prática da Arma,
Luís Vitória de França e Sousa, Bem dispêndio para a
Fazenda Nacional.
1.a ínspecção

(lo serviço médico

Inspector, o coronel médico do Hospital Militar Principal do Põrto, ÁlvarQ Martins.
Hoapítal Militar Principal do Pórto

Director, O tenente-coronel médico, sub-director, Augusto de Sousa Rosa.
Sub-director, o tenente-coronel médico do regimento
de infantaria n,° 18 Alberto Gomes de Moura ..
Hospital militar regional n.' 3

Capitão médico miliciano, do quadro especial, António
Gomes Ferreira Lemos.
Serviço de administração militar
Quadro

especial a que se r fere o artigo 5.° do decreto
;n•• 7:82:5,
de :..:!5 de Novembro de 1921

Capitão miliciano do serviço de administração militar,
do mesmo quadro, do batalhão da caçcdores n." 8, Manuel António de Carvalho Martins, por motivo dlsciplinar,
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1.' compa.nhiade administração militar

Tenente do serviço de administração militar, do regimento de cavalaria n," 9, Mário Pereira Braga, pelo pedir.
Escola Militar

Capitão de artilharia, da delegação da 3. a inspecção
de artilharia, João da Costa Teixeira Pinto.
Secretário do conselho administrativo, o tenente do
serviço de administração militar, da 3. n companhia, António Esteves de Carvalho.
Oficinas gerais de material de engenharia

Adjunto, interino, o capitão miliciano de pioneiros,
do quadro especial, Joaquim Pinto Gomes Júnior.
Manutenção Militar

Tenente do serviço de administração militar, do regimento de infantaria n.? 15, Mário António Augusto Soares Pinto, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.

6. o -Ministério

da Gllerra _La Direcção Geral- P Repartição

a) Declara-se que, pelo conselho da Ordem Militar de
Cristo, foi autorizado o capitão de infantaria Jerónimo
José Nunes da Glória a usar a palma dourada sobre a
fita das insígnias do grau de oficial daquela Ordem com
que foi condecorado.
b) Declara-se que por portaria do Ministério 'das Finanças, de 9 de Agosto último, publicada no Diário do
Governo n.? 186, 2." série, de 13 do mesmo mês, foi
louvado o capitão de engenharia Mário Melo de Oliveira
Costa pela dedicação
competência com que se desempenhou da comissão para que foi nomeado por portaria de 2 de Maio do corrente ano, publicada no Diário
do Gooêmo n." 104, 2.8 série, de 7 do mesmo mês.

e

c) Declara-se que por portaria do Ministério do Trabalho, de 27 de Janeiro de 1919, publicada no Diário
do Govêrno n, o 27, 2. a série, de 4 de Fevereiro do mesmo
ano, foi louvado o alferes de infantaria António Azevedo
dos Reis pela inexcedível dedicação e competência com
que desempenhou os serviços a seu cargo.

2.' Série'
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d) Declara-se que por portaria do Ministério da Marinha, de 14 de Abril do ano findo, publicada no Diário
do Gouêrno n." 88, 2.11 série, do mesmo mês, foi condecorado pelo Instituto de Socorros a Náufragos com a
medalha :de cobrede filantropia e caridade o tenente de
cavalariaj Mariano da Silva Resío.

e) Tendo sido 'agraciado por Sua Majestade o Rei de
Espanha, com a cruz de 1. a classe do Mérito Militar
Espanhol, o alferes de cavalaria José Gil de Gouveia
Beltrão, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do regulamento das ordens portuguesas, aceitar
aquela mercê e usar as respectivas insígnias.

7. o-Ministério

da Guerra - ta Direcção Geral- 2. a Repartição

a) Declara-se que o coronel tirocinado David Augusto
Rodrigues, coronel António Baptista Justo, major Boaventura da Encarnação Aguiar, capitão Alberto de OastroArez e tenentes Henrique Oarlos Mata Galvão e António Ooelho de Sampaio, todos de infantaria, o terceiro
e sexto supranumerários e os restantes em disponibilidade, chegaram à sua altura para entrar no respectivo
quadro.

b) Declara-se que os tenentes-coronéis de infantaria,
supranumerários, a seguir mencionados chegaram à sua
altura para entrar nos respectivos quadros no corrente
ano nas datas que lhes vão indicadas:
Manuel da Silva Teixeira, em 16 de Março.
J ácome Maria Oom do Vale, em 30 de Março.
J;oaquim Leitão, em 30 de Março.
Alvaro Soares de Melo, em 6 de Abril.
Vasco Orispiniano da Silva, em 13 de Abril.
Francisco Rosa Ventura, em 18 de Maio.
Mário Oonstantino Oom do Vale, em. 29 de Junho.
José Firmino da Veiga Ventura, em 6 de Julho.
c) Declara-se que os tenentes-coronéis de infantaria
Ernesto Duval Pestana Lopes e João Rodrigues Baptista, adidos, em serviço no Ministério do Interior, teriam
dado entrada nos respectivos quadros respectivamente
em 16 de Março e 6 de Abril do corrente ano se não
estivessem naquela situação.
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d) Declara-sê que o tenente-coronel de infantaria Fernando Simas Xavier de Bastos, do quadro de comissões,
no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, teria
dado entrada no respectivo quadro em 6 de Abril do
corrente ano:Se não estivesse naquela situação.

e) Declara-se que· o tenente-coronel de infantaria,
adido, de licença ilimitada, Eugénio Tôrre do Vale, teria
dado entrada no respectivo quadro em 13 de Abril do
corrente ano so não estivesse naquela situação.
f) Declara-se que O capitão de infantaria Manuel Gdnçalves da Silva, adido, em serviço no Ministério do Interior, passou ao serviço do Ministério das Colónias por
ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de
serviço em Angola, nos termos do § 5.° do decreto
n.? 13:309, de 2~ de Março de 1927.
g) Declara-se que fica sem efeito a colocação do capitão de infantaria António Eduardo Cabral e Castro no
batalhão de metralhadoras n, ° 3, inserta na Ordem do
Exército n.? 13, 2.11 série, do corrente ano.
h) Declara-se que o tenente, adido ao quadro, do regimento de infantaria n.? 3, Guilherme Augusto Monteiro, passou ao ;serviço do Ministério do Interior por
ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de
serviço daquele Ministério na guarda nacional republicana.

i) Declara-se que os tenentes de infantaria José da
Encarnação Alves de Sousa e miliciano, do quadro especial. Francisco José Dentinho, que, pela presente Ordem do Exército, são colocados no batalhão de caçadores n, ° 4, devem ser consíderados como pertencendo a
esta unidade desde 28 de Julho findo.
j) Declara-se que o tenente-coronel de clwalada j osé Ricardo Pereira Cabral deve ser considerado na situação de adido, €1mserviço no M' istério das Colónias, e
n110 na do licença ilimitada, como foi publicado na lista
de antiguidades dos oficiais do exército metropolitano
referida aos anos de 1926, 19~7 e 1928.
k) Declara-se que é Francisco Cardoso e Silva, e não
Francisco Pereira Cardoso e Silva, o nome do tenente de

2.' Série
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infantaria que, por portaria de 24 de Agosto, inserta na
Ordem do Exército n. o 13, 2. a série, do corrente ano,
foi nomeado vogal auxiliar da Oomiésão de História
Militar.
l) Declara-se que o general, supranumerário, José Justino 'I'eíxelra Botelho chegou à sua altura para entrar
no respectívo quadro \,('la passagem à situação de reserva do general FranCiSCO Ohagas Parreira por decreto
de 14 do corrente, inserto na presente Ordem do Exército.
m) Declara-se que o coronel de artilharia, com o curso
do estado maior, tirocínado, adido ao quadro, Luís Augusto Ferreira Martins, . que pela Ordem do Exército
n," 13, 2.11 série, do corrente ano, foi nomeado comandante da Escola Central de Oficiais, deve pela mesma
Ordem ser considerado exonerado do cargo de inspector
interino da La inspecção de artilharia.

n) Declara-se que ficam sem efeito as colocações no
grupo de especialistas e no regimento de artilhada de costa
n." 1, respectivamente, do tenente do regimento de artilharia de costa n. o 1 César Pinto Cortês e do alferes do
grupo independente de artilharia pesada n.? 3 Dúllo Norherto Franco Simas, constantes da Ordem do Exéroito
n,<I 13, 2. a série, do corrente ano.
o) Declara-se que chegou à sua altura para entrar no
respectivo quadro o capitão de artilharia, em disponibilidade, Augusto Dantas Pimenta Serrão de Faria Pereira.

p) Declara-se que fica sem efeito a colocação ínserta
na Ordem do Exército n. o 13, 2. a série, do corrente ano,
do capitão miliciano do quadro especial do regimento de
infantaria n. o 15 Vitorino Rodrigues Oorvo no Depósito
Geral de Material de Aquartelamento.
q) Declara-se que o tenente-coronel veterinário, supranumerário, José Manuel de Barros Júnior chegou à sua
altura para entrar no respectivo quadro.
r) Declara-se que o tenente do serviço de administração militar, adido ao quadro, do batalhão de caçadores
n." 8, JolI.o Baptista Marques, passou a prestar serviço
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no Ministério das Colónias, por ter sido requisitado para
desempenhar uma comissão dependente do referido Ministério, nos termos do artigo 5.0 do decreto n." 13:309,
de 23 de Março de 1927.

8) Declara-se, em conformidade com o regulamento
para a admissão aos lugares de alferes veterinário do quadro permanente do exército, aprovado por decreto de
21 de Setenibro de 1912, publicado no Diário do Govêrno n." 226, de 25 do mesmo mês, e Ordem do Exército n." 11, La série, e mais disposições legais em vigor,
que, por espaço de trinta dias, desde 2 a 31 de Outubro
próximo, está aberto concurso parn. preenchimento das
vagas que se derem, desde 1 de Novembro de 1929 até
31 de Outubro de 1!)30, no quadro dos oficiais veterinários, e que os candidatos deverão dirigir os seus requerimen tos à La Repartição da Direcção do Serviço Veterinário Militar, durante o prazo do concurso, instruindo-os com os seguintes documentos:
1.0 Curta de doutoramento pela Escola Superior de
Medicina Veterinária de Lisboa; carta de médico veterinário pelo antigo Instituto de Agronomia e Veterinária,
ou em qualquer escola estrangeira da ospecialidade, devidamente categorizada e validada em harmonia com a
legislação em vigor;
2. o Certidão de idade pela qual prove não completar
trinta e cinco anos de idade no dia 31 de Dezembro do
corrente ano, inclusive;
3. o Atestado de bom comportamento moral e civil,
passado pelo administrador do concelho onde tiverem
residido nos últimos três anos; nas localidades onde houver
comissário de policia será o atestado passado por êste
funcionário;
4.° Certidão de registo criminal em que provem estar
isentos de culpa;
\
5. o Quaisquer outros documentos que comprovem a sua
capacidade profissional e serviços públicos.
A êste concurso só poderão ser admitidos os militares,
quer do quadro miliciano quer do quadro permanente
de qualquer arma ou serviço, que nunca foram julgados
incapazes em qualquer grau, nem mesmo apenas aptos
para o serviço moderado.
.
Todos os documentos devem ser originais e serão entregues pelos interessados nas unidades a que pertencem,
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as quais, depois de lhes juntarem as respectivas notas
de assentos e de informarem devidamente, enviarão os
requerimentos e mais documentos pelas vias competentes à 1.:1 Rep artição da Direcção do Serviço Veterinário
Militar, de modo que ali dêem entrada até o último dia
do. prazo do concurso. Todos os documentos originais
poderão ser retirados e substituídos por públicas-formas,
depois de conferidos por aquela Repartição.
Os concorrentes que não tenham satisfeito às condições acima designadas serão excluídos do concurso.
Os candidatos admitidos, segundo aviso publicado no
Diário do Govêrno e Ordem do Exército, serão inspeccionados por uma junta de saúde, devendo reünir-se no
local e hora que lhes fôr designado, sendo excluídos do
concurso os que forem julgados incapazes do serviço
pela junta.
Os candidatos julgados capazes do serviço pela junta
têm de prestar quatro provas: uma prova escrita; uma
prova prática; uma prova oral j uma prova de equitação.
As três primeiras serão executadas no Hospital Militar Veterinário Principal, e a última na Escola Militar.

8.

0_

Minislério da Guerra - 2. a Direcção Geral- 3. a Reparlição

que, conforme preceitua o artigo 3.0 do
decreto n." 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foi considerada hábil Feliciana Augusta da Silva Chaves para
receber, ao abrigo do artigo LOdo referido decreto, os
vencimentos de seu filho, capitão de infantaria, separado
do serviço. José Libãnio Chaves, internado na Casa de
Saúde do 'I'elhal,
a) Declara-se

b) 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." 13, 2.:1 série, do corrente mês:
'
Coronel de artilharia Jacinto dos Reis Fisher, 438644,
sendo: pensão de reserva, 327~20; lei n. o 888, 32672 j
lei n. o 1:332, 78~52. Tem dois aumentos do 10 por cento
sõbre o sôldo,

I
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Coronel médico José Maria Alves Ferreira, 390t$01,
sendo: pensão de reserva, 302635; 0,14 por cento, 7819;
lei n. o 888, 30895; lei n. o 1:332, 49t$52; do vencimento
total 206 são pelo Ministério das Finanças e outros
20t$ pelo Ministério do Interior. Tem dois aumentos de
10 por cento sôbre o sôldo,
I

Pela presente

Ordem do Exército,'

General Francisco das Chagas Parreira, 942643, sendo:
pensão de reserva, 5046; 0,14 por cento, 13882; lei
n.? 888, 51t$78; lei n." 1:332, 372683. Tem cinco anos
de posto.
Coronel de infantaria Hermenegildo Valdemiro Teixeira de Magalhães, 408659, sendo: pensão de reserva, 304692; lei n. o 888, 30649; lei n. o 1:332, 73618.
Tem dois aumentos de 10 por cento sõbre o sõldo.
Coronel do antigo corpo do estado maior António Nogueira Mimoso Guerra, 697694, sendo: pensão de reserva, 374t$37; 0,14 por cento, 46608; lei n. o 888, 42;$04;
lei n." 1:332, 235645; do vencimento total 270662 são
pelo Ministério do Comércio e Comunicações e 170t$92
são pelo Ministério das Colónias. Tem três aumentos
de 10 por cento sõbre o sõldo.
Tenente-coronel veterinário Alfredo Pimenta de Almeida Beja, 29M37, sendo: pensão de reserva, 232t$36;
0,14 por cento, 9;$75; lei n.? 888, 24621; lei n.? 1:332,
29605. Tem dois aumentos de 10 por cento sõbro o soldo.
c) Vencimentos que, nos termos da lei n,? 1:668,
de 9 de Setembro de 1924, competem ao oficial em soo
guida mencionado, transferido para a situação de reforma
pela presente Ordem do Exército,'
Coronel de infantaria Jorge Frederico Velez Caroço,
510;$70, sendo: pensão de reforma, 297;$; 0,14 por
cento, 34863; lei n.? 888, 33ib16; lei n." 1:332, 14M91 ;
do vencimento total 99691 são pelo Ministério das Finanças e 88;$81 são pelo Ministério das Colónias, sendo
a Guiné a última província onde serviu. Tem um aumento de 10 por cento sobre o sOldo.
d) Declara-se que foram concedidas as vantagens 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,
e de harmonia com o artigo 69.0 do Código de Inváli-
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dos, com direito a receberem os respectivos vencimentos
desde 1 de Julho do corrente ano, aos seguintes oficiais
na situação de reforma e inválidos de guerra:
Tenente-coronel Carlos Honorato de Mondonça Perry
• da Câmara j capitães Armando de Sousa Soares Andrea
Ferreira, Mário Augusto da Fonseca Barbosa e Manuel
da Mota Pessoa de Amorim Oardoso, e tenentes Daniel
Fernandes de Assunção, António Augusto de Sá. Pilão,
Jerónimo José Raposo, António Luís de Resende e Joaquim Mondes Borges Simões Costa. O segundo dêstes
oficiais tem direito ao segundo aumento de 10 por cento
sôbre o sõldo f) os restantes apenas têm direito ao primeiro aumento de 10 por cento sôbre o sóldo.
e) Declara-se que foram concedidas as vantagens do
artigo 27.0 do decreto com fôrça de lei n. o 4:756, de
28 de Agosto de 1928, e de harmonia com o artigo 69.0
do Código de Inválidos, à enfermeira militar, na situação de reforma e inválida de guerra, Felizarda da Conceição Maria, com direito a receber o respectivo vencimento desde 1 de Julho do corrente ano.

9.

o -

lillistério da Guerra _ 3. a Direcção Geral-i.

a Repartição

a) Declara-se que se acha aberto concurso, a partir
de 19 do corrente mês, para a matrícula no 1.0 ano do
curso do estado maior, à qual serão admitidos no máximo oito alunos.
O concurso realizar-se há nas condições expressas no
n.? 2.0 do regulamento em vigor (decreto n.? 14:983, de
3 de Fevereiro de 1928), salvas as restrições ou excepções adiante mencionadas, podendo concorrer:
a) Os oficiais que foram admitidos em 1928 e que tiverem completado à data do encerramento do presente
concurso os preparatórios exigidos pela condição 2.0. do
artigo 9.0 do regulamento citado, sendo dispensados daqueles a que se refere a condição 3. a do mesmo artigo;
b) Os oficiais que se achem habilitados com os preparatórios exigidos pela citada condição 2. a e não tenham
ainda concorrido, sendo-lhes igualmente dispensados os
preparatórios da condição 3. a;
c) Os oficiais a quem foi concedida licença especial
para estudos anteriormente à publicação do actual regu-
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lamento. desde que possuam os preparatórios da condição 2.a, sendo-lhes dispensada a apresentação
da memória a que se refere a condição 8. a do citado artigo 9.0
O concurso é encerrado em 15 de Outubro, devendo
os oficiais concorrentes 'entregar na secretaria da Escola.
Central de Oficiais, até as quinze horas dêsse dia, os documentos .comprovativos de que satisfazem às condições
do artigo 9.0 do regulamento, com excepção da 3.a, que
lhes é transitoriamente dispensada.
b) Declara-se que os oficiais e aspirantes a oficial em
seguida mencionados freqüentaram, com o aproveitamento
que lhes vai respectivamente indicado, o curso de esgrima
de baioneta e granadas, na Escola Prática de Infantaria,
no ano escolar .de 1928-1929:
Tenente do batalhão de ciclistas n." 2 Pedro de AImoida Schiappa Pietra - Instrutor muito apto.
Tenente miliciano do batalhão de caçadores n. o 8 Isaías
Oarlos de Sousa Sardinha - Oom aproveitamento.
Tenente do batalhão de caçadores n." 7 Raúl Dinis
Abrantes - Instrutor apto.
Tenente do regimento de infantaria n. o 19 Arnaldo da
Conceição de Quina Domingues - Instrutor apto.
Tenente do regimento de infantaria D. o 17 Raúl Baptista Correia - Instrutor apto.
'I'enente do regimento de infantaria n,o 6 José da Oonceição Silva Freitas - Oom aproveitamento.
Alferes do batalhão de ciclistas n. o 1 Ilídio Aires Esteves - Oom aproveitamento.
Alferes do batalhão de caçadores n.? 5 Domingos Sanches - Instrutor apto.
Alferes do lregimento de infantaria n. o 1 António Saraiva - Instrutor apto.
Aspirante a oficial do batalhão de caçadores n, o 6 Manuel Afonso Cardoso - Oom aproveitamento.
Aspirante a oficial do batalhão de oáçadores n. o 4 J oaquim Maria Galhardo - Instrutor apto.
Aspirante a oficial do regimento de infantaria n. o 20
António Trindade - Instrutor apto.
Aspirante a oficial do regimento de infantaria n.? 18
António Ferreira - Oom aproveitamento.
Aspirante a oficial do regimento de infantaria n. o 16
David Pratas Silva - Oom aproveitamento.
Aspirante a oficial do regimento de infantaria n. o 11
César da Paz Segurado ~ Oom aproveitamento,
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Aspirante a oficial do regimento de infantaria n. o 9
António Júlio Teixeira de Sousa -- Oom aproveitamento.
Aspirante a oficial do regimento de infantaria n.? 8
Fortunato António - Instrutor apto.
Aspirante a oficial do regimento de infantaria n. o 7
Isaúl da Conceição Ferreira - Instrutor apto.
Aspirante a oficial do regimento de infantaria n,o 6,
da Escola Prática de Infantaria, Ivo Guedes da SilvaOom aproveitamento.
Aspirante a oficial do regimento de infantaria n. o 6,
da Escola Prática de Infantaria, Luis Maria RodriguesOom aproveitamento.
Aspirante a oficial do regimento de infantaria n,o 5
António José Pinto da Silva - Instrutor apto.
Aspirante a oficial do regimento de infantaria n. o 3
Joaquim Manuel Vaz-Oom
aproveitamento.
Aspirante a oficial do regimento de infantaria n." 2
Norberto de Sousa da Cunha - Oom aproveitamento.
c) Declara-se que os oficiais e aspirante a oficial em
seguida mencionados íreqüentaram o curso de metralhadoras pesadas na Escola Prática de Infantaria, no ano
escolar de 1928-1929, com o aproveitamento que lhes
vai respectivamente indicado:
.
Tenente do depósito de remonta e garanhões Eduardo
Rodrigues de Almeida Dias - Instrutor muito apto.
Tenente do regimento de' cavalaria n." 2 Fernando
Jorge de Aguiar - Instrutor apto.
. Tenente da guarda nacional republicana Alfredo Abei
lard Vieira - Instrutor muito apto.
Tenente de cavalaria da Escola Militar , João Augusto
Azinhais de Melo - Instrutor muito apto.
Tenente do batalhão de ciclistas n." 2 Afonso Jaime
de Bivar Moreira de Brito Velho da Oosta - Instrutor
apto.
Tenente do regimento de infantaria n.? 16 Manuel Me·
neses de Melo Vaz de Sampaio - Instrutor apto.
.
Tenente do regimento de infantaria n.? 14 José Raúl
Ramalho Fernandes - Instrutor muito apto.
Tenente do regimento de infantaria n. o 7 Vergilio Pereira Estrêla de Oliveira -Instrutor
muito apto.
Tenente do regimento de infantaria n.? 1 Joaquim dos
Santos Marcelino Ooelho - Instrutor muito apto.
Tenente do batalhão de caçadores n. ° 9 Romeu Óscar
de Barros Carmona - Instrutor muito apto. ..,
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Tenente do batalhão de caçadores n. ° 7 António Correia de Pinho Júnior - Instrutor muito apto.
Tenente do batalhão de caçadores n," 5 Raúl CoIaço
de Sousa Carvalho - Instrutor muito apto.
Tenente do batalhão de caçadores n.? 4 Heitor dos
Santos Patrício - Instrutor muito apto.
Tenente miliciano do batalhão de caçadores n.? 2 Alberto Dâmaso de Figueiredo Lopes Praça -- Instrutor
apto.
Tenente do batalhão de metralhadoras n.? 3 José Guilherme Pacheco - Instrutor apto.
Tenente do batalhão de metralhadoras n." 3 Filipe
Gomes Gonçalves - Instrutor apto.
Tenente do batalhão dê metralhadoras n." 3 Alfredo
Soares Ribeiro - Instrutor muito apto.
Tenente do batalhão de metralhadoras n. ° 3 Vasco da
Veiga Cabral Beleza dos Santos - Instrutor apto.
Tenente miliciano do batalhão de metralhadoras n.? 2
Manuel Caseiro Marques Alves - Instrutor muito apto.
Tenente do batalhão de metralhadoras
n. o 2 Vasco
Ramos de Figueiredo - Instrutor apto.
Tenente do batalhão de metralhadoras n." 2 Alberto
Crucho de Almeida - Instrutor apto.
Tenente do batalhão de metralhadoras n. ° 2 David
dos Santos - Instrutor muito apto.
Alferes do batalhão de caçadores n. ° 6 Aurélio Augusto
da Silva Pereira - Instrutor apto.
Alferes do batalhão de metralhadoras n. ° 3 Aníbal
Alves Moreira - Instrutor apto.
Alferes do batalhão de metralhadoras n. ° 2 António
Folgado Dias Catana - Instrutor apto.
Alferes do batalhão de metralhadoras n. o 1 Aníbal da
Costa Brotas -- Instrutor muito apto.
Alferes do batalhão de metralhadoras n. o 1 Rodrigo
Carlos Dordio Rosado de Figueiredo Pereira BotelhoInstrutor apto.
Alferes do batalhão de metralhadoras n.? 1 João Rosado da Silva Rijo - Instrutor apto.
Alferes do batalhão de metralhadoras n. ° 1 J orgo Alexandre Freire Garcia - Instrutor muito apto.
Alferes do batalhão de metralhadoras n." 1 Jaime Pereira de Carvalho-v- Instrutor muito apto.
Aspirante a oficial do batalhão do metralhadoras n.? 1
Horácio Ferreira Saloio - Instrutor muito apto.
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d) Declara-se que está aberto concurso para a admissão
na Escola Central de Sargentos, no próximo ano escolar
de 1929-1930, dos seguintes alunos r
Cavalaria. . . . . . . . . .
Administração militar . . . .
Quadro auxiliar de engenharia.
Quadro auxiliar de artilharia .
Quadro auxiliar do serviço de saúde
Quadro dos sargentos de aeronáutica.
Secretariado militar . . . . . . .

1
1
2

1
1
1
1

Os requerimentos dos candidatos, acompanhados das
notas de assentos, devidamente informados pelos respectivos comandantes" especialmente no que respeita às
condições constantes do artigo 17.0 do decreto n. o 12:992,
de 7 de Janeiro de 1927, deverão dar entrada na secretaria da referida Escola dentro de trinta dias após a publicação desta declaração em Ordem do Exército,

10.o-lioistério

da Guerra- Repartição Geral

Declara-se que se acha à venda no depósito de publicações dêste Ministério, o seguinte:
AIvos n. o 1 para metralhadoras pesadas, a 4{; cada
alvo completo.
Alvos A para metralhadoras ligeiras a (;30 cada exemplar.
Alvos C para metralhadoras ligeiras a t$30 cada exemplar completo.
•

Obi-tuário

1929
Setembro 13 - Capitão médico Joaquim Guedes Caldeira.
»
14 - Capitão, na situação de reserva, Manuel Poroira
da Costa.
18 - Capitão de infantaria, na situação de reserva,
Luís Cândido da Assunção da Silva Carvo.
»
21 - 'I'enente de infantaria José Caria Lopes.
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Rec1;Ui.cRQÔes
N a Ordem do Exército n.s 13, 2.· série, do corrente ano, P: 189,
1. 8, onde se lê: ..Rodrigo Aboim», deve ler-se: "Rodrigo António
Aboirne ; p. 204, 1. 27, onde se lê: "Jorge", deve ler-se: «José".

Hamilcar Barcinio Pinto.
Está conforme.

o Ajudante General,

--I_

N.O 15

MINÍbftERIO DA GUERRA
30 DE SETEMBRO DE 1929

EXÉRCITO

ORDEM

(2.a Série)
Publica-se ao Exército o seguinte:

1. ° -

Decretos

linislt\rio· da Guerra - i.a Direc~ãoGcral- 2.a Ileparliçl.

Ao Govêrno da República Portuguesa foi presente o
processo de consulta n. ° 96, sobre a escolha do coronel
-que, dentro das cláusulas prescritas na lei, considerava
nas melhores condições de ser promovido ao pôsto de
general, para preenchimento da vacatura ocorrida no
quadro estabelecido na alínea b) do § 1.0 do artigo 11.°
do decreto com fôrça de lei de 25 de Maio de 1911, pelo
falecimento do general Bernardo de Faria e Silva.
O Conselho, tendo examinado detida e ponderadamente os processos relativos aos 17 coronéis constantes
da relação remetida pela Secretaria da Guerra, na sessão
de 12 de Julho último , realizada para o devido apuramento dos votos justificativos, decidiu por maioria e
logo no primeiro escrutínio que o candidato a propor à
homologação do Governo deveria ser o coronel Eugénio
Augusto Almada Castro Bilstein de Meneses.
O coronel Eugénio Augusto Almada Castro Bilstein
de Meneses conta presentemente 59 anos de idade e
41 anos e 301 dias de serviço, sendo 36 anos e 224 dias
como oficial, dos quais 9 anos e 174 dias como coronel;
é o n,° 11 na relação da Secretaria da Guerra a que
se refere o n.? 1.0 do § 1.0 do artigo 64.0 do regulamento do Conselho junta ao processo e satisfaz às condições de promoção ao generalato estabelecidas na legislação em vigor.
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Habilitado com o curso de artilharia da Escola do
Exército, ascendeu aos diferentes postos, servindo sem
interrupção nos corpos da sua nrrna e na Escola Prática
de Artilharia a maior parte do tempo de oficial.
Exerceu importantes comandos, especialmente
no
Corpo Expedicionário em França e na Escola Prática de'
Artilharia, e desempenhou diversas comissões de serviço,
tendo dado sempre exuberantes provas de alta competência técnica e profissional, inteligência, elevado carácter, notável zêlo e dedicação no exercício das suas funções, sendo notória a sua competência como corouel, nocomando do regimento de artilharia n." 1 e Escola Prática de Artilharia, durante mais de 3 anos em que as
e ereeu com louvor.
Exerceu desde Novembro de 1907 o lugar de adjunto,
segundo comandante e comandante da Escola de Tiro de
Artilharia de Campanha ou Escola Prática de Artilharia,
onde permaneceu cêrca de 20 anos, distinguindo-se do modo
tam notável o com tanto proveito para o serviço da Escola
e instrução dos oficiais da sua arma que lhe grangeou 5
louvores em ordens escolares e 1 em Ordem do Exército.
Organizado o corpo de tropas com que Portugal,
cooperou na Grande Guerra, fez parte do-Corpo Expedicionário Português durante 2 anos e 51 dias.
Em França desempenhou as funções de comandante:
do 4.° grupo de batarias de artilharia e mais tarde o
comando de artilharia do Corpo, onde revelou as suas
altas qualidades de comando o a competência técnica que
distinguem êste oficial, como o comprovam os louvores
e condecorações com que os Govornos português, inglêse francês galardoaram os seus re~evantes o importantes
serviços de campanha: Assim, nÀ ordem de serviço do,
quartel general do Corpo Expedicionário Português. de
9, de Maio de 1918, foi louvado e os oficiais, sargentos
e mais praças que, sob o seu comando, fizeram parto do.
4.° grupo de batarias de artilharia apela maneira comoo grupo 40 sou comando so dostiuguiu pola correcção e
disciplina entro as. unidades da sua varma, cumprindo.
todos briosamente o sou dever, o principalmente por tor.,
durante a sua longa permanência 'nas linhas,' desempenhado com a maiondedlcação e competência as missões
de que foi Jncumbido, o quo valeu'. ao referido grupo
uma altareputação entre as autoridadês britânicas, cujas
elogiosas referências muito contribuíram para manter 0.1
bom nome e o prestígio da artilharia port~gl1eea •.
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Na Ordem do Exército n.? 14, de 1919, foi louvado
«pelos serviços prestados no Corpo Expedicionário Português, sendo mais importantes os seguintes: o comando
do 4.° grupo de batarias de artilharia, ter feito parte
da missão que precedeu a chegada das nossas tropas a
França e da comissão q ue elaborou o regulamento para
serviço dos obuses de campanha, tendo em todas as
circunstâncias dado provas de competência, saber, zêlo
e dedicação, concorrendo notàvelmente com o seu esfõrço
e inteligente orientação, para Il boa cotação que entre os
aliados grangeou a nossa artilharia d c m c nha, distinguindo-se pela energia e decisão com que exerceu o
comando, qualidades que muito influíram na disciplina e
porte dos seus subordinados».
Os serviços que prestou em campanha, postos tam em
evidência nos louvores precedentes, foram também galardoados: pelo Govêrno francês com a cruz de guerra
com palma, pelo Govêrno inglês com a comenda de
S. Miguel e S. Jorge e pelo Govêrno português com a
medalha de ouro de bons serviços (letra C) e com o grau
de oficial da Ordem da Tôrre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, pelo modo notável como desempenhou
todos os cargos do que foi investido desde o inicio da
chegada das tropas portuguesas a França até a sua retirada e especialmente o de comandante do 4.° grupo de
batarias de artilharia, onde demonstrou o seu saber, e
pelas suas faculdades de trabalho, raras qualidades de
chefe, conseguindo sempre impor-se pelo seu prestigio
aos seus subordinados e merecer as melhores referências do exército britânico, contribuindo em grau elevado
para o bom nome que a artilharia de campanha portuguesa ficou tendo entre os exércitos aliados. (Ordem do
Exército n." 10, de 1920).
Ultimamente foi também agraciado pelo Govêrno
com a cruz de guerra de 2.& classe (Ordem do Exército
n.? 17, de 1928), sendo o único dos candidatos à promoção que foi galardoado com esta honrosa condecoração
por, mo desempenho das funções que lhe competiram
no Corpo Expedicionário Português, como comandante
do 4.° grupo de batarias de artilharia, e mais tarde
no comando da artilharia do Corpo, prestar serviços relevantes, demonstrando a mais constante dedicação,
energia e decisão, conseguindo com os brilhantes actos
da sua acção impulsionadora manter o moral das tropas,
ainda após o rude combate de 9 do Abril, fortalecendo

°
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a disciplina, concorrendo assim para o levantamento
do nome do exército, nobilitação da raça e maior glória
da Pátria».
De regresso ao País foi nomeado segundo comandante
da Escola de Tiro de Artilharia de Campanha, sendo
louvado pelo comandante da Escola pelo «modo brilhante e distinto como desempenhou os seus deveres de
instrutor nos cursos de tiro, em que revelou a sua alta
competência, que desde há muito lhe é reconhecida».
Em Março de 1926 foi nomeado comandante da citada
Escola Prática de Artilharia, onde no exercício das suas
funções continuou a evidenciar a sua notória competência técnica e de comando, merecendo do Governo da
República, pelos serviços ali prestados, um louvor nos
seguintes tormos :
(Ordem do Exército n.? 12, de 1927): «Louvado pelo
muito zêlo, competência o notáveis qualidades que revelou no desempenho dos diferentes serviços que lhe foram
atribuídos na Escola Prática de Artilharia, onde permaneceu cêrca de vinte anos e onde particularmente sempre se distinguiu pela maneira" brilhante e verdadeiramente notável como soube dirigir a instrução dos oficiais,
e ainda pela forma superior como so houve sempre no
desempenho das difíceis funções de comandante da mesma
Escola, confirmando assim as suas altas qualidades de
inteligência e de oficial disciplinador que sempre tem
sabido honrar a arma a que pertence».
Foi ainda louvado em 1925, pelo comandante da extinta 4.· divisão do exército, «pela orientação, sob to. dos os pontos de vista criteriosa, por que vem exercendo o comando do regimento de artilharia n. ° 1, pelo
zêlo, interêsse e assidurdade que lhe tem merecido a
instrução da sua unidade, pela inteligência o profícua
aplicação que fez dos seus conhecimentos de natureza
técnica, que são vastos, circunstâncias estas que o distinguem e o impõem à admiração e estima dos seus subordinados».
Notam-se ainda as seguintes comissões de serviço
desempenhadas pelo coronel Bilstein de Meneses: em
1919 fez parte, como vogal, da comissão de estudo em
serviços do exército o em 1920 (Ordem do Exército
n.? 28, de 1919) exerceu o cargo de professor da Escola
Central de Oficiais.
Presentemente é comandante interino da 4.11 região
militar.
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Além das condecorações já referidas foi galardoado,
durante a sua carreira militar, com mais as seguintes:
Medalha militar de prata da classe de comportamento
exemplar; cavaleiro da Ordem Militar de S. Bento de
Avis; medalha militar de ouro da classe de comportamento exemplar; comendador da Ordem Militar de
S. Bento de Avis; medalha de ouro da campanha da
França; medalha de 2. a classe da Solidariedade do Panamá; medalha da Vitória; grande oficial da Ordem Militar de S. Bento de Avis.
Pelo exame das informações anuais prest d s pelos
chefes sob cujas ordens serviu verifica-se que são principalmente postas em relêvo as seguintes qualidades
dêste oficial: actividade, sentimento do dever, dedicação
e zêlo pelo serviço, competência como instrutor, inteligência e aptidão de comando.
Nas suas provas especiais de aptidão para o pôsto de
general obteve unânime aprovação de todos os membros do júri, que nos seus votos justificativos lhe reconheceram possuir em grau elevado os conhecimentos
necessários para o exercício das funções de general, no
comando. de grandes unidades em operações.
Pelo exame das circunstâncias justificativas da escolha
para a promoção ao posto de general, a que se refere o
artigo 63.0 do regulamento do Conselho, e tendo em
atenção o seu § único, verifica- se que o coronel Eugénio
Augusto Almada Castro Bilstein de Meneses satisfaz às
2.110, 3.a, 4.\ 6.11 e T," das referidas circunstâncias, sendo,
de entre os concorrentes que satisfazem ao maior número
dessas circunstâncias, o único que satisfaz à 3.a, sendo
ainda de mais valor e importância os seus serviços técnicos
compreendidos na 4.8 circunstância justificativa, relativamente aos demais concorrentes que também satisfazem
à mesma condição; sendo de particular importância o
ter obtido o maior número de votos favoráveis nas provas de aptidão para general, o que constitui também
circunstância a apreciar, nos termos do § 4.° do artigo 9.0 do decreto n.? 14:242, de 3 de Setembro de 19!!7.
O conjunto de todas estas circunstâncias que concor- .
rem no coronel Eugénio Augusto Almada Castro Bilstein
de Meneses fundamentam e justificam a resolução' do
Conselho de lhe dar a prsferêncie para a promoção ao
pOsto de general.
Feitas as comunicações reservadas a que se refere O
artigo 71.0 do respectivo regulamento aos 10 coronéis
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mais antigos, candidatos à vaga por escolha, foi apresentada reclamação pelo coronel João de Almeida.
Esta reclamação foi devidamente apreciada pelo Conselho em sessão de hoje e julgada sem fundamento, por
unanimidade de votos.
Pelo que, tudo visto e ponderado:
Hei por bem decretar, conformando-me com a mesma
consulta e sob proposta do Ministro da Guerra, a pro.
moção do coronel de artilharia Eugénio Augusto Almada.
Castro Bilstein de Meneses ao pôsto de general, na vacatura ocorrida pelo falecimento do general Bernardo
de Faria e Silva.
O Ministro da Guerra o faça publicar e cumprir. Paços
do Govêrno da República, 30 de Setembro de 1929.ANTÓNIOÓSCAR DE FRAGOSO G.AJ.BlONA - Hamilcar Bareinio Pinto.
Usando da faculdade que me confere o n.? 3.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Presidente do Ministério o Ministro do Interior: hei por bem
decretar que, nos termos do artigo 61.° do decreto
n. o 16:407, de 19 de Janeiro do corrente ano, actualmente 60.°, em virtude do disposto no artigo 2.° do decreto n." 17:382, de 27 do corrente mês, e para completo do quadro estabelecido pelo artigo 1.1> do decreto
n," 17:375, da mesma data, o oficial ao diante nomeado
tenha o põsto e destino que lhe vão indicados:
Quadro da arma de artilharia: brigadeiro, o coronel
de artilharia, tirocinado, no quadro, Hamilcar Barcínio
Pinto.
O Presidente do Ministério e Ministro do Interior assim
o tenha entendido e faça executar. Paços do Governo da
República, 30 de Setembro de 1929.-ANTÓNIO OSCAR
DE FRAGOSO CARMONA-Artur Ivens Ferraz.

Dinislél'io da Guerra - Rcpartiçãe !rOIal
Usando da faculdade quo me confere o n. o 3. o do aatigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1~26, por força do disposto no artigo 1.0 do decreto
n"o .15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Mi-
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nistro da Guerra: h'ci por bem decretar que os oficiais,
na situação do reserva e reforma, considerados inválidos
nos termos dos artigos 2.0 e 3.0 do decreto n. o 16:443,
de 1 do Fevereiro do corrente ano, em seguida mencionados, tenham os postos, com as antiguidades o aumentos de 10 por cento sobro o soldo, ao abrigo do artigo 67.0 do referido decreto o suas alíneas, como vai
indicado:
~
Alínea a) do § 1.°-Infantaria:
majores, os capitães
António Teixeira com a antiguidade do 11 de Outubro
de 1919 e o segundo aumento de 10 por cento o João
Teixeira de Barros Carvalhais com a antiguidade de 15
de Julho de 1928 e o primeiro aumento de 10 por cento;
capitães, os tenentes Manuel de Almeida Oliveira com
a antiguidade de 2 de Fevereiro de 1918 o o primeiro
aumento de 10 por conto; José Augusto do Aragão com
a antiguidade de 25 do Maio de 1918; Carlos Alberto
de Figueiredo Lopes, Carlos Augusto Corujeira, José
Lopes do Brito, José Augusto Correia do Campos e
Hermínio Mário Coutinho do Gouveia, todos com a antiguidade de 11 de Março de 1922 o o primeiro aumento
de 10 por cento, o Alberto Prior Coutinho com a antiguidade do 30 do Setembro do 1926. Artilbaria ; major,
o capitão José Xavier Vaz Osório com fi antiguidade
-de 18 de Março do 1922 o o primeiro aumento do 10
por cento. Cavalaria: capitães, os tenentes João Falcão
Ramalho Ortigão com a antiguidado de 11 do Março
de 1922 o o primeiro aumento de 10 por cento; Viriato
de Noronha Castro Cabrita e Miguel Henriques de Paiva
Simões, ambos com a antiguidade do 14 de Julho do 1927.
Médicos: majores, os tenentes Francisco Correia de Figueiredo, António Dias da Silva e Adolfo Ernesto da
Cunha Mota, contando 08 dois primeiros a antiguidade
-de 1 do Janeiro elo 1922 e o último do 25 do Outubro
de 1922, tendo o primeiro o primeiro aumento de 10 por
-cento, sondo todos considerados capitães de 17 de Setembro de 1917; capitães, 08 tenentes, Manuel Marçal
de Mendonça o João Baptista Nunes l'l. Silva, ambos
com a antiguidade de 1 de Janeiro de 1919 o o prinreim
aumento de 10 por cento. Administração militar: tt)nente-coronel, o capitão Fernando Emílio Pereira do Vilhena com a antiguidade de 16 de Abril de 1927 o o
primeiro aumento do 10 por cento, sendo considerado
.major de 28 de Fevereiro de 1920; major) o cepítão
Eduardo Napoleão Soares de Moura e Castro com a an-
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tiguidade de 28 de Outubro de 1922 e o segundo aumento de 10 por cento.
§ 2.0--Infantaria:
major, o capitão José Maria Pereira com a antiguidade de 4 de Dezembro de 1926 e o
primeiro aumento do 10 por cento; capitão, o tenente
Artur de Sousa Mascarenhas com a antiguidade de 19
de Janeiro de 1918 e o primeiro aumento de 10 por
cento. Cavalaria: tenente-coronel, o major Manuel Alberto de Figueiredo Carvalho com a antiguidade de 11
de Junho de 1927 e o primeiro aumento de 10 por cento.
Administração militar: major,.e capitão José Fernandes
com a antiguidade de 28 de Outubro de 1922 e o segundo aumento de 10 por cento.
Alínea b) do § 1.0- Infantaria: capitães, os tenentes
Pedro do Carmo Forçado com a antiguidade de 14 de
Julho de 1927 e o primeiro aumento de 10 p:>r cento,
e miliciano Jerónimo José Raposo com a antiguidade
de 13 de Agosto de 1917 e o primeiro aumento de 10
por cento, e alferes Francisco António Esteves com a
antiguidade de 30 de Setembro de 1927, sendo considerado tenente de 31 de Maio de 1919; tenentes, os alferes José Maria Meireles Ferreira com a antiguidade
de 16 de Junho de 1921, Francisco Augusto de Figueiredo com a antiguidade de 27 de Agosto de 1921, ambos
com o primeiro aumento de 10 por cento, o Alfredo da
Conceição com a antiguidade de 1 de Dezembro de 1926.
Todos com direito aos respectivos vencimentos desde a
data em que ostes lhes competirem pela aplicação do
citado decreto.
O Ministro da Guerra assim o tenha entondido e faça
executar. Paços do Governo !ia República, 30 de Setembro de 1929.-ANTÓNIO OSCAR DE FRAGOSO CARMONA-Ilamilcar
Barcinio Pinto.

Usando da faculdade que me confere o n ," 3.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreton." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem decretar que os oficiais
milicianos, na situação de reserva e reforma, considerados inválidos nos termos dos artigos 2.° e 3.° do decreto
n.? 16:443, de 1 de Fevereiro do corrente ano, em seguida mencionados, tenham os postos, com as antiguída-
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des e aumentos de 10 por cento sobre o sõldo, ao abrigo
do artigo 67.° do referido decreto o suas alíneas, como
vai indicado:
Alínea a) do § 1.°-Infantaria:
capitães, o tenente
José Maciel Ribeiro Fortes e alferes José Alves da Silva,
ambos com a antiguidade de 11 de Março de 1922, sendo
o segundo considerado tenente desde 9 de Fevereiro de
1918, com o primeiro aumento de 10 por cento; tenentes, os alferes Raúl António de França Dóría, José
de Passos Lomba, José Monteiro Alves, José Gonçalves
Corucho, Manuel Augusto Cícouro, José Simões e José
António da Costa Abrunhosa, todos com a antiguidade
de 28 de Maio de 1921 e o primeiro aumento do 10 por
cento; Adriano de Jesus Carneiro com :t antiguidade
de 11 de Junho de 1921; Lázaro dos Santos Monteiro
com a antiguidade de 27 de Agosto de 1921, e Francisco Lopes Neves Barata com a antiguidade de 9 de
Fevereiro de 1922, todos com o primeiro aumento
de 10 por cento. Artilharia: capitão, o alferes Alberto
Soares Fernandes Beirão com a antiguidade de 6 de
Maio do 1923, sendo considerado tenente de 6 de Maio
de 1919. Médicos: capitães, os tenentes Carlos Augusto
da Costa' Mota com a antiguidado de 1 de Janeiro
de 1921 e o primeiro aumento de 10 por cento; Manuel José Lourenço e Caetano Marques Soares de Oliveíra, ambos com a antiguidade de 1 de Janeiro de 1922
e o primeiro aumento de 10 por cento. Farmacêuticos: capitão, o alferes Alberto Homem Pinto da Costa
Cabral com a antiguidade do 17 de Setembro de 1917
e o primeiro aumento de 10 por cento; é considerado
tenente da mesma data. Administração militar: capitães, os alferes Álvaro Lapa de Oliveira Correia com
a antiguidade de 11 de Janeiro do 1923 e o primeiro
aumento de 10 por oento, sendo considerado tenento
de 27 de Fevereiro de 1919,0 Eduardo dos Santos
Marcelo com a antiguidade de 30 de Setembro de 1926,
sendo considerado tenente de 9 de Maio de 1921. Todos
com direito aos respectivos vencimentos desde fi data
em que estes lhes competirem pela aplicação do citado
decreto.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno ,da República} 30 de Setembro de 1929.-ANTÓNIO OSCAR DE FRAGOSOCARMONA-Hamilcar Barcinio Pinto.
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Usando da faculdade que me confere o D.O3.° do artigo 2.° do decreto D.O12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem decretar que 08 oficiais,
na situação de reforma, considerados inválidos nos termos dos a ·tigos 2.° e 3.° do decreto n.? 16:443, de 1 de
Fevereiro do corrente ano, em seguida mencionados, tenham os postos, com antiguidades o aumentos de 10 por
cento sobre o sôldo, ao abrigo da alínea c) do § LOdo
artigo 67.0 do referido decreto: tohente-coronol, o capitão Joaquim Maria da Silva Zuchelli com a antiguidade de 11 de Março de 1922 e o segundo aumento de
10 por cento, sendo considerado major de 29 de Setembro de 1917; major, o capitão José Alberto Alves Mimoso com a antiguidade de 31 de Março de 1919 e o
segundo aumento do 10 por cento. Todos com direito aos
respectivos vencimentos desde a data cm que estes lhes
competirem pela aplicação do citado decreto,
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govõrno ~la República, 30 de Setembro do 1929.- ANTÓNIO OSCAR DE FHAGO~O CARjIONA -s-Hamilear Barclnio Pinto.

2.°_ Por decretos de 2& do corrente mês:
Iliuiblério da Guerra - ... Direcção Geral- 2. a Reparlição
Conselho Superior de Promoções

Vogal, o general Artur Aníbal Botelho, ficando exonerado de igual cargo do Conselho do Recursos.
Conselho de Recursos

Vogal, o general, no. situação do reserva, Frnncisco
das Chagas Parreira, ficando exonerado de igual cargo
do Conselho Superior de Promoções.
Serviço de administração militar
Quadro especial a que se refere o artigo 5.°
do decreto n.· 7:t:l25

Tenente miliciano do serviço de adminístração militar,
do mesmo quadro, om inactividade, Alvaro Troçolo, por
ter terminado a pena qne lhe foi imposta.

~.a
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Adidos

Major de aeronáutica, no quadro, Jorge de Castilho,
e tenentes: do regimento de infantaria n,? 15 José Caetano e do regimento de cavalaria n," 2 José Pimenta
Segurado do Avelal' Machado, por terem sido requisitados para desempenhar comissões do serviço dependeulOS, o segundo do Ministério do Interior, na guarda
nacional republicana, o os restantes do Ministério das
Colónias, devendo o primeiro ser considerado nesta situação desde 5 do Abril de 1928, e o último nos termos do artigo 2.0 do decreto n.? 13:309, de 23 de Março
-de 1927.
.
Disponibilida.de

Capitão de cavalaria, adido, D. António de Almeida,
que, de regresso do Ministério das Colónias, se apresentou em 27 do corrente mês.
Reserva.

General, adido ao quadro do generalato, comandante
da 3.& região militar, Felisberto Alves Pedrosa, por ter
atingido o limite do idade, nos termos do n. o 2. do § 2. o
do artigo 60.0 do decreto 11.0 12:017, de 2 de Agosto
-de 1926.
0

Reforma

Tenente-coronel, na situação de reserva, Joaquim Félix,
por ter atingido o limito 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.
lIiai téri. da Guerra - Rfpal'ti~ão Geral
Nomeada professora efectiva do 2.0 grupo de disciplinas do Instituto Feminino de Educação e Trabalho a
professora, provisória, do mesmo grupo Guilhermína
-de Jesus Franco da Trindade, nos termos do artigo 266.0
do regulamento do referido Instituto, decreto n, 10:583,
do 21 de Novembro de 19~4.
(J

3.

o-

Por decretos de 30 do corrente mês:
Ilinislério da Guerra- L& Direcçl0 Gml-

La Reparliçl0

Oonselho Superior de Disoiplina. do Ex roito

Exonerado o general Artur. Aníbal Botelho.
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ta Repartição

Ingressam no quadro da arma de aeronáutica no pôsto
de tenente, contando a antiguidade desde 14 de Julho de
1928, em harmonia com o determinado no § 4.0 do artigo 126.° do decreto n." 17:738, de 27 do corrente mês,
observando-se o disposto no § 5.0 do mesmo artigo, ficando adidos aos quadros das suas armas de origem em
conformidade com o n. o 1.0 da alínea f) do n. o 4.0 do.
artigo 10.0 do mencionado decreto, os alferes, adidos ~
de infantaria, do grupo independente de aviação de protecção e combate, José Maria Suares de Melo Rodrigues; de artilharia, da Escola Militar de Aeronáutica,
Carlos Mário Sanches de Castro da Costa Macedo, e de
cavalaria, do grupo independente de aviação de protecção e combate, Diogo Rogério dos Reis Temudo.

lIioislério da Guerra -

ta Direcção Gcral- f.Il Reparlição

Capitão, o tenente de cavalaria)
Faria Machado Vieira Sampaio.

linislério

adjunto,

Jorge

de

da Guerra - 3. a Direcção Geral

Brigadeiro, o coronel de artilharia, com o curso do
estado maior, adido ao quadro, tirocinado, sub-chefe do
estado maior do exército, Aníbal Augusto Ramos de Miranda.
1." Repartição

Capitão, o tenente de infantaria, com o curso do estado maior, Anibal de Faro Viana, contando a antiguidade' desde 11 de Março de 1922.
Conselho Superior de Promoções

Vogal,

O

general José Justino Teixeira Botelho.
L" região militar

Comandante, o general Eugénio
Castro Bilstein de Meneses.

Augusto .Almada
o

2." Série
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2." região mili.tar

Brigadeiro, o coronel de infantaria, tirocinado, comandante interino, António Gomes de Sousa Júnior.
Tenente-coronel do serviço de administração militar,
supranumerário,
presidente interino do conselho administrativo do quartel general, o major do mesmo serviço, presidente do mesmo conselho administrativo, Carlos Gomes Teixeira.
3." região militar

Brigadeiro, comandante interino, o coronel de infantaria, tirocinado, inspector interino da 2." inspecção de infantaria, Francisco Soares de Lacerda Machado.
4." região militar

Comandante, o general Luís Manuel Agostinho Domingues, ficando exonerado de vogal do Conselho Superior do Promoções.
.
Capitão, o tenente de artilharia, ajudante de campo
do comandante, Joaquim Hermítério Adrião de Sequeira.
Govêrno Militar de Lisboa.

Tenente-coronel, adido ao quadro, o major de ar tiIharia, com o curso do estado maior, adido ao quadro,
sub-chefe do estado maior, Vasco de Carvalho, contando
a antiguidade desde 14 de Abril de 1928.
Comando de artilharia

Tenente-coronel,
Fernandes Manuel.

Q

major

de artilharia

João Lapa

Govêrno Militar dos AçOres

Brigadeiro, governador, o coronel de infantaria,
cínado, Pedro de Paula Pinheiro Machado.

tiro-

Direoção do serviço de propriedades e obras militares

Capitão, supranumerário, adjunto, o tenente do regimento de infantaria n. o 4, Constantino da Costa Azevedo.
Ant~go corpo do estado maior

Brigadeiro, o' coronel do antigo corpo do estado maior
Eduardo Augusto Marques.
Direoç1l:oda arma de inCalltaria

General, director, o coronel de infantaria, tirocinado,
director interino, Raúl Olímpio Boaventura Ferraz.

•
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2.' ínspecção de infantaria

Brigadeiro, inspector, o coronel, tirocinado, do regimento de infantaria n.? 15, Joaquim Mendes Cabeçadaa,
3." inspecção de infantaria

Brigadeiro, inspector, o coronel de infantaria,
nado, inspector interino, J ~ão Estêvão Águas.

tiroci-

Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria, do extinto quadro de comissões,
professor da Escola Central do Sargentos, Abílio Augusto Teles Grilo.
SU]lranumerários

Tenente-coronel, o major de infantaria, no quadro da
arma, Luís Gonzaga Cardoso Meneses Pinheiro, contando a antiguidade desde 15 do Janeiro de 1928.
Major, o capitão de infantaria, no quadro da arma,
Jaime Pires Cansado.
Supranumerários

permanentes

. Tenentes de infantaria, adidos, da escola militar de
aeronáutica, Miguel Martins Camelo e António Pires da
•Silva; do batalhão de aerosteiros, Joaquim Pedro Alexandre Braga e do grupo de aviação de informação n.? 1,
Manuel Matias Júnior.
A.didoao quadro nos termos do decreto n.> 13:020

Tenente de infantaria, adido, do batalhão de aerosteíJoão Vieira Remexido.

1'OS,

Quadro espeoial a que se refere o artigo 15.°
do deoreto n.O7:823

Tenente miliciano de infantaria do mesmo quadro, do
extinto quadro do comissões, instrutor auxiliar de gimuástica do Colégio Militar, Joaquim de Lemos Salgueiro
Rêgo.
Regimento de infa.ntaria n.O 1

Major, supranumerário, o capitão de infantaria,
em serviço no Ministério das Finanças, na guarda
José Augusto de Moura, contando a antiguidade
15 de Janeiro de 1928.
Alferes médico, sem prejuízo de antiguidade,
dico civil José Carlos Moreira.

adido..
fiscal,
desde
o mé-
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Regimento de infantaria n.· 3

Tenente-coronel,
supranumerário,
segundo comandante, o major de infantaria, do quadro da arma, Alberto dos Santos Pereira Monteiro.
.
Regimento de inf&.ntaria n.· 4

'I'enente-coronol, suprauumcrário,
Amorim Soares de Albergaria.

o major Casimiro

Regimento de infantaria n.· ~

Majores, suprauumerários,
os capitães de infantaria,
no quadro da arma, Alberto do Castro Aree e J osó Mária de Sonsa e Brito, contando ambos LI. antiguidade
desde 15 de Janeiro de~1928.
Alferes médico, sem prejuízo de antiguidade, o primeiro sargento cadete n." 13-R, licenciado, do regimento
de cavalaria n.? 7, José Estêvão Pereira da Silva.
Regimento de infantaria n.· ~

Coronel, comandante, o tenente-coronel de infantaria,
no quadro da arma, vogal do júri para avaliar as provas de aptidão para o posto de major dos capitães do
secretariado militar, António do Barros Rodrigues.
Alferes médico, sem prejuízo do antiguidade, o soldado licenciado n,o 94/25, da 3.:lo companhia de saúde:
José Simões do Paço.
Regimento de infantaria n.·

I)

Capitão, supranumerário permanente, o tenente, 8Upranumerúrio permanente, César Augusto da Costa Goines.
Alferes médico, sem prejuízo de antiguidado, o soldado Iicenciado n. o 39/27, da 3. a companhia de saúde.
Jol1o da Penha Coutinho.
Regimento de infanta.ria. n.O11

'I'enento-coronel, aupranumerário,
segundo comandante,
o major Dinis Sebes Pedro de Sá e Melo.
Alferes médico, sem prejuízo de antiguidade, O oldado
licenciado n. o 65/27, da. 3. a companhia de saúde, Miguel
Maria Greek Turres Júnior.
Regimento de infanta.ria. n. o 12

•

Alferes médico, som prejuízo de antiguidade, o soldado
licenciado n. o 84/25, da 3. a companhia ele saúdo,' Fernando de Magalhães.

,
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Regimento de infantaria n. o 13

Coronel, comandante, o tenente-coronel de infantaria
do distrito de recrutamento e reserva n,? 13 José Maria
de Freitas.
Tenente-coronel, supranumerário, segundo comandante,
o major Carlos Alberto Gonçalves Marques.
Regimento de infantaria n.· 14

Coronel, comandante, o tenente-coronel,
interino, António Lopes Mateus.

comandante

Regimento de infantaria n.· 115

Coronel, comandante, o tenente-coronel do batalhão de
caçadores n,o 8 António Vaz Velho da Palma.
.
Alferes médico, sem prejuízo de antiguidade, o soldado
licenciado n. ° 134/25, da 3. a companhia de saúde, Francisco Cabral Saeaduru.
Regimento de infantaria. n.O11

Coronel, comandante, o tenente-coronel, comandante
interino, António Henrique de Menosos Soares.
Regimento de infantaria

n.· 19

Alferes médico, sem prejuízo de antiguidade, o soldado
licenciado n.? 269/25, da La companhia de saúde, Vitorino Simões Cardoso.
Regimento de infantaria n.· 20

Capitão, supranumerário permanente, o tenente, supranumerário permanente, do regimento de infantaria n." 19,
Rogério Augusto.
Regimento de infantarl .. n.· 21

Alferes médico, Bem prejuízo de antiguidade, o aspirante a oficial médico miliciano, da 2. a companhia de
saúde, Edmundo Seabra Cancela.
Batalhão de infantaria n.v 47

Alferes médico, sem prejuízo de antiguidade, o soldado
licenciado n." 42/25, da 2.& companhia de saúde, José
Pires da Silva.
Batalhã.o de caçadcrea n." 2

Alferes médico, sem prejuízo de antiguidade, o soldado
licenciado n. ° 85/25, da 3. a companhia de saúdo, José
Baptista de Sousa.

•
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Batalhão de oaçadores n.· 3

Capitão, supranumerário,
Figueiredo.

o tenente Cândido Pinto de

Batalhão de caçadores n.· 4

'Tenente-coronel, supranumerário, comandante, o major
de infantaria do distrito de recrutamento e reserva n. o 15,
José Francisco Guerreiro Fogaça.
Batalhão de metralhadoras

n.· 1

Tenonte-coronel,
supranumerário,
o major, comandante, Raúl Silvão Loureiro.
Capitão veterinário, o tenente veterinário José de
Deus Pereira Maximiano.
Batalhão de oiclistas n.' 1

Alferes médico, sem prejuízo de antiguidade, O soldado
licenciado n. o 374/26, da La companhia de saúde, Abilio
Duarte de Macedo.
Distrito de reorutamento e reserva. n.· 1

Coronel, o tenente- coronel
João Nopomuceno de Freitas.

de infantaria,

sub-chefe,

Distrito de reorutamento e reserva. n.· 5

Coronel, chefe, o tenente-coronel
José de Melo Miguéis,

de infantaria

João

Distrito de reorutamento e reserva n.· 11

Major, supranumerário, o capitão de infantaria, sub-chefe, Alfredo Augusto Xavier Perestrelo da Conceição,
contando a antiguidade desde 15 de Janeiro de 1928.
Dietrito de reorutamento e reserva. n.· 15

Coronel, chefe, o tenente-coronel do batalhão de caçadores n. o 4 Luís Aníbal da Gama Pinto.
Distrito de reorutamento e reserva. n.s 16

Coronel, chefe, o tenente-coronel de infantaria,
interino, Floriano Abilio Leal Pessoa.

chefe

Distrito de reorutamento e reserva. n.· 19

Tenente-coronel, supranumerário, o major de infantaria,
chefe interino, António Augusto de Morais Machado.
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Direcção da arma de artilhf.l.l'ia

Coronel, supranumerúrio,
ria, chefe da La Repartição,
Sena.

° tenente-coronel
Camilo Amândio

de artilhada Silva

1.· inspecção de artilharia

Brigadeiro, inspector, o coronel de artilharia,
nado, inspector interino, João Luís Carrilho.
3.' ínspeeção

tirocí-

de artilharia

Brigadeiro, inspector, o coronel de artilharia, tirociDado, inspector interino, Daniel Rodrigues de Sousa.
Quadro da arma de artilharia.

Majores, os capitães de artilharia, no quadro, José.
Lopes Oorreia de Matos e da delegação da 2. a inspecção
de artilharia Francisco David Calder, contando o primeiro a antiguidade desde 3 de Setembro de 1927.
Capitães, os tenentes de artilharia, no quadro, J o o
Carlos Tavares Ferreira da Cunha o do grupo de artilharia a cavalo n.? 2 João Lopes da Fonseca Guedes.
Regimento de artilharia. ligeira n.O1

Major, o capitão de artilharia da 3.11 inspecção, João
Vítor Ferreira da Fonseca.
Capitães, os tenentes, Francisco Maria Mendes Moreira o do grupo do artilharia a cavalo n.? 2 Romeu
Correia e Cunha Neves.
Regimento de artilharia ligeira n. o 2

Major, o capitão de artilharia, em disponibilidade, José
do Pina Cabral.
Capitão, o tenento do regimento do artilharia ligeira
n." 5 Fernando Joaquim Coruche.
Alferes médico, sem prejuízo do antiguidade, o soldado licenciado u. o 169/26, da 2.:1 companhia de saúde,
José Simões Pereira Júnior.
Regimento de a.rtilha.ria ligeira n.·

li

Capitão, o tenente Francisco da Rocha Ferreira Júnior.
Grupo de artilharia a cavalo n ,> 1
Alferes médico, sem prejuízo de antiguidade, o soldado licenciado n. o 10/23, da 3. a companhia de saúde,
António Alexandre J údíce Pargana.
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montada n.s 24

Alferes médico, sem prejuízo de antiguidade, o sol-dado licenciado n.? 42/2'2, da 3.:\ companhia de saúde,
Francisco José Correia de Lacerda da Costa Félix.
Grupo independente de artilharia

de montanha n.· 12

Major, o capitão de artilharia do grupo de defesa submarina de costa Emídio Duarte Cadima.
Alferes picador, som prejuízo de antiguidade, o aspirante a oficial picador António dos Santos.
Grupo independente de ar tílharta pesada n.· 1

Capitão, o tenente João do Sacramento Monteiro.
Grupo de defesa .submartna

de costa

Capitão, o tenente José Maria de Vasconcelos.
Ea.taria. de artilharia

de defesa móvel de costa n.O 1

Alferes médico, som prejuízo de antiguidade, o sol-dado licenciado n." 109/23, da 3.a companhia de saúde,
António Dias Barata Salgueiro.
Batn:ria de artilharia de defesa móvel de costa. n. o 2

Alferes médico, sem prejuízo de antiguidade, o soldado licenciado n. o 95/23, da 3. companhia de saúde,
Manuel Freire da Saúde.
fi

Bataria

de artilharia

de defesa móvel de costa n.s 3

Alferes médico, S(;.\,01 prejuízo do antiguidade, o soldado licenciado n.? 153/26, da 3.:\ companhia do saúde,
Amílcar José da Piedade Marques.
Major

3.' companhia de trem hipomóvel
r
do quadro auxiliar de artilharia. o capitão do

mesmo quadro JOilO Alho de Freitas Júnior.
Capitão do quadro auxiliar de artilharia, supranumerário, o tenente do mesmo quadro Domingos Joaquim
-Gonçalves.
Direoção da arma. do cavalarf

a,

Major, adjunto, o capitão de cavalaria, 'adjunto, interino, Vitorino Gama de Oliveira Barata.
1,· brigada de oavalarí u

Brigadeiro, O coronel de cavalaria, tirocinado, comandante, Leopoldo Augusto Pinto Soares. '
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2." brigada de oavalaria

Brigadeiro, o coronel de cavalaria, tirocinado, comandante, André Avelino de Oliveira Reis.
Inspecção da arma de oavalaria

Brigadeiro, inspector, o coronel de cavalaria, tírocinado, inspector interino, Eduardo Augusto Lopes Valadas.
Quadro da arma de oavalaria

Majores, os capitães de cavalaria, no quadro, José,
Feliciano da Costa Júnior e ajudante de campo do inspector da 2." circunscrição dos monumentos militares.
Hígino Sanches Ferreira Barata.
Capitão, o tenente de cavalaria, no quadro, Alfredo
de Castro Antas.
.
Tenentes: do extinto quadro do comissões, instrutor de
equitação do Colégio Militar, Luís Almeida Ribeiro e auxiliar do mestre de equitação da Escola Militar, Amadeu
Buceta Martins, e, adidos, na escola militar de aeronáutica Américo dos Santos e João Joaquim Valadas.
Adidos ao quadro nos termos do decreto n.s 13:020

Tenentes de cavalaria, adido, do grupo de aviação de
informação n. o 1 Álvaro Beça de Aragão Ferreira e do
grupo independente de aviação de bombardeamento Cal'.
los Horácio da Silva Pico.
Regimento de oavalaria n.O 1

Capitão veterinário,
da Costa.

o tenente veterinário

Júlio Gales

Regiment.o de oavalaria n.· 3

Capitão veterinário, o tenente veterinário Pedro AImendro de Sousa Namorado.
Alferes médico, sem prejuízo de antiguidade, o soldado licenciado n." 346/26, da 1. companhia de saúdej.
Amândio Passos Lopes de Castro.
11

Regimento de cavalaria n, o 4

Coronel, supranumerário, o tenente-coronel, comandante, Alberto Machado Cardoso dos Santos.
Alferes módico, sem prejuízo de antiguidade, o soldado licenciado n. o 48/27, da 3. a companhia de saúde,
Diogo Guilherme da Silva Alves Furtado.
Alferes picador, sem prejuízo de antiguidade, o aspirante a oficial picador José dos Santos.
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Regimento de cavalaria n.· 15

Capitão, O tenente Mário Guimarães Pala.
Regimento de cavalaria n.O 6

Capitão, O tenente João Baptista LOpéS.
Alferes médico, sem prejuízo de antiguidade, o soldado licenciado n.? 171/25, da La companhia de saúde,
Armando Alves de Sousa.
Regimento de cavalaria n.- '1
Coronel, comandante, o tenente-coronel,
interino, Luís da Cunha Meneses.

comandante

Regimento de oavalaria n.· 8

Major, o capitão José de Sá Pais do Amaral.
Capitão, o tenente Alberto Fernandes Nogueira.
Regimento de cavalaria n. o 9

Alferes médico, sem prejuízo de antiguidade, o sol
dado licenciado n. o 217/28, da La companhia de saúde,
Luís António de Sá Macias Teixeira.
Díreoção

da arma de engenharia

Tenente coronel, supranumerário, o major de infantaTia, desenhador, Alfredo Ribeiro da Fonseca.
Quadro da arma de engenharia

Major, o capitão do regimento de sapadores mineiros
Mário de Abreu Reis, contando a antiguidade desde 20
de Novembro de 1926.
Capitão de engenharia, adido, adjunto da inspecção
da arma de aeronáutica, Manuel Bairrão Bastos de Carvalho.
Regimento de sapadores mineiros

Major, o capitão Fernando Moreira de Sá.
Batalhão de pontoneíros

Alferes médico, sem prejuízo de antiguidade, o soldado licenciado n. o 123/25, da 3.:1 companhia de saúde,
Sebastião Custódio de Brito e Abreu.
Inspecção da arma de aeronàut íoa

Coronel, o tenente-coronel de aeronáutica, inspector,
Salvador Alberto du Courtils Cifka Duarte.
Tenente-coronel, o major do aeronáutica, adjunto interino, Teófilo José Ribeiro da Fonseca.
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Esoola militar de aeronáutioa.

Tenente- coronel , o major de aeronáutica, comandante,
João Luís do Moura.
Major, o capitão de aeronáutica, segundo comandante,
Alfredo Delesque dos Santos Sintra.
Capitães, os tenentes de aeronáutica António Gonzaga
Pinta e Frederico Coelho de Mola.
Batalhão de aerosteiros

Major, o capitão de aeronáutica,
da Costa França.

comandante, Mário,

Grupo de aviação de informação n.> 1

Major, o capitão de aeronáutica, segundo comandante,
Carlos Fernando da Cunha o Almeida.
Capitães, os tenentes de aeronáu tica João Maria Esteves, José Manuel Mendonça, Manuel Moreira Cardoso
e Fernando Carvalho Tártaro.
Tenente de aeronáutíca, em inactividade, Carlos Felner Arantes Pedroso, por ter terminado cm 12 do Novembro de 1928 a pena que lhe foi imposta.
Grupo independente de aviação de bombardeamento

Capitão, o tenente de aeronáutica Américo Augusto
Martins Sanches.
Alferes médico, sem prejuízo do antiguidade, o soldado licenciado n,? 32/24, da 3.11 companhia de saúdo,
António Falcão Marinho de Barros Cortês.
Grupo independente de aviação de protecção e combate

Capitães, os tenentes de aeronáutica António Dias
Leite e Frederico da Conceição Costa.
Alferes médico, sem prejuízo de antiguidade, o soldado licenciado n.? 55/25, da 2.a companhia de saúde,
Mateus 'I'avares Xavier,
Depósito de material aeronáutico

Major, o capitão do aeronáutica,
Rosário Gonçalves.

director, Eduardo do

Direcção <loserviço de saude milital'

Coronel médico, supranumerário, chefe interino da La
Repartição, o tonente-coronol médico, chefe, Acácio Júlio
Ferreira.
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Quadro dos ofioiais médioos

Capitães médicos, adidos, da escola militar de aeronáutica Carlos Roberto Xavier da Silva e do grupo de
aviação de informação n. o 1 Aires Mendonça Lencastre
Pinto de Sousa Coutinho Montenegro.
Direoção do serviço veterinário

militar

Tenente-coronel veterinário, supranumerário,
veterinário, adj unto interino da 2. a Repartição,
Evangelista de Sousa.

o major
Macário

Escola Prá.tica de Administração Militar

Coronel do serviço de administração militar, comlln-'
dante, o tenente-coronel do mesmo serviço, comandante
interino, Francisco IIomem de Figueiredo.
Alferes médico, sem prejuízo de antiguidade, o soldado licenciado n. o 98/23, da 3.& companhia de saúde,
António de V asconcelos Ribeiro Dias.
Supranumerario

Tenente do serviço de administração
militar, adido, do
grupo independente de aviação de protecção e combate,
Luis Alberto Soares dê Morais Carvalho.
Adido ao quadro nos termos do deoreto n.> 13:020

Tenente do serviço de administração militar, do extinto quadro de comissões, do Instituto Profissional dos
Pupilos do Exército, João Baptista Repenicado.
Quadro especial a que se refere o artigo 5.0
do deoreto n, o -; :823

Capitães milicianos do serviço do administração militar,
do mesmo quadro, do extinto quadro de comissões, do
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Mário Baptista Ribeiro, a, adidos, secretário tesoureiro da Direcção
da arma de aeronáutica, Anibal Gonçalves Paixão, e de
grupo de aviação de informação n.? 1, Henrique Rocha.
Tenentes milicianos do serviço de administração militsr, do mesmo quadro, adidos, do batalhão do aerosteíros, Miguel Rodrigues Centeno Júnior e do depósito de
material aeronáutico, Joaquim de SOUSI1 Duarte Borrego.
2." companhia de admíntatração

militar

Alferes médico, sem prejuizo ele antiguidade, o aspirante a oficial médico miliciano, da 3. companhia de
saúde, Francisco Manuel de Sei:s:as Serra.
11
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militar

Supranumerário

Tenente do secretariado militar. adido, do grupo independente de aviação de bombardeamento, Bernardino
da Silva Carvão.
Quadro auxiliar de engenharia

Alferes do mesmo quadro, adido, da Direcção da arma
de aeronáutica, Joaquim Isidoro Miguens.
Supranumerário

permanente

Tenente do mesmo quadro, adido, da Direcção da
arma de aeronáutica, Manuel Maria Marques Cavaleiro.
Esoola. Militar

Major, supranumerário,
o capitão de infantaria, comandante do corpo de alunos, Henrique de Jesus e Silva
Escudeiro.
Elilcola Central 4e Sa.rgentos

Tenente-coronel, supranumerário, o major de infantaria, comandante, Albano de Melo Pinto Veloso.
Capitão, o tenente de artilharia, do extinto quadro de
comissões, instrutor, José Artur Taveira Pereira.
Adidos
Infantaria

Ooronéis: com o curso do ostado maior, professor do
Militar, Jono António Correia dos Santos, e defensor do Tribunal Militar Territorial de Viseu, Numa
Pompílio da Silva; tenentes- coronéis : professores, da Escola Militar, Fernando Pais Teles do Utra Machado; do
Colégio Militar, Cristóvão Aires de Magalhães; do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Fernando
Simas Xavier de Basto e Júlio César Ferreira, e do
Instituto Feminino de Educação e Trabalho, Bruno José
do Oarmo; majores: professores, da Escola Militar, com
o curso do estado maior, Agostinho Barreto Rodrigues
do Olivoíra ; do Colégio Militar, Manuel Frutuoso de
Oarvalho; do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Mário Artur de Mendonça de Azevedo Ooutinho,
Fernando do Oastro Gonçalves, Carlos Alberto Alves,
Francisco Nunes Claro, Viriato da Fonseca Rodrigues
e José da Oruz Viegas, e do Instituto Feminino de Educação e Trabalho, Alfredo Ribeiro Ferroira; defensor
Colégio
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oficioso do Supremo Tribunal Militar, João Coelho Teixeira, e promotor do Tribunal Militar Territorial do
POrto, Joaquim Jerónimo Cordeiro de Brito Paria;
capitães: professores, do Colégio Militar, José Bernardo
Pinto da Silva; do Instituto Profissional dos Pupilos do
Exército, Baltasar Simões Ferreira, e do Instituto Feminino do Educação e Trabalho, Eugénio Carlos Garcia;
defensor do 1.0 Tribunal Militar Territorial de Lisboa,
Amândio Machado; promotor do 2.6 Tribunal Militar
Territorial de Lisboa, António Pais de Andrade Baeta;
defensor do Tribunal Militar Territorial do POrto. Luis
Pereira Faceira ; promotor do Trib
1 Militar Territorial de Viseu, Mário Nogueira, e tenente, professor
do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Avelino Barbieri de Figueiredo Baptista Cardoso, todos
do extinto quadro de comissões e nos termos da alínea e)
do n." 4.° do § 1.0 do artigo 10.0 do decreto n." 17:378,
de 27 do mês corrente.
Coronéis: no quadro da arma, Horácio Severo de
Morais Ferreira, José de Oliveira Gomes e Guilherme
da Silva Quintanilha; tenentes-coronéis:
no quadro da
arma, José Estêvão Cacel a Vitória Pereira, José Maria
Martinho, Hermenegildo Augusto de Faria Blanc Júnior,
J ácome Maria' Oom do Vale e Mário Constantino Oom
do Vale; majores: no quadro da arma, Ricardo Freire
dos Reis e José Maria Eugénio da Silva Trindade; capitães: no quadro da arma, Joaquim Felizardo Adão Antunes, Caetano Alberto Barcelos, Diamantino Antunes
do Amaral, Augusto Bernardo de Freitas Júnior, Marcelino Pais de Figueiredo Alves, Paulo Monteiro Júnior,
José Augusto Pereira, Fernando Augusto Abreu Gonçalves, José dos Santos Donato, Bento Freire de Matos
Mergulhão e José Eugénio Santos de Lemos; do batalhão de caçadores n. o -8, Jorge César Caíola da Mota;
do batalhão de metralhadoras n. o 1, Vergilio Varela de
SeM Magalhães, e miliciano, do quadro especial, Leovegildo Pelágio de Mendonça e Sales ; tenentes: no
quadro da arma, José Maria Caeiro, Jorge César Baptista, Manuel Joaquim Cândido Ferreira, Eugénio Gon-çalves de Magalhães Figueiredo, Casimiro Moreira
Waddington, Francisco Aníbal Duarte Soares, António
Rodrigues Areosa Feio, António Gonçalves da Costa,
Artur António da Conceição, João Augusto da Paixão
Moreira, Duarte Rodrigues do Almeida, Ismael Joaquim
Spínola, Pedro da Silva Fernandes, Luis de Faria Bas-
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tos, Alfredo Pimenta Ramos de Fnría Júnior, António
:Martins Ferreira Júnior, R úl José Ribeiro Leite, José
Maria Emauz Leite Ribeiro, José Vieira da Silva, Yánuel Maria Coelho Júnior, António Rodrigues de Moura,
Henrique Martins Figueiroa, Carlos Manuel Teixeira
Malheiro; do batalhão do caçadores n. () 6, Fernando
Rosendo Tavares Dias; do batalhão de caçadores n." 9;
Manuel Gonçalves da Silva; da fábrica de munições de
artilharia, arma monto e viaturas, Francisco Holbechó
Fino, e milicianos: do quadro especial, Albano Augusto
Duarte Neves, António do Almeida Abrantes, Armando
de Oliveira Pimentel e António Balha e Melo, sendo o
quadragésimo oitavo por lho ter sido concedida licença
ilimitada; o quadragésimo nono por ter sido requi itado
para desempenhar uma comissão de serviço dependente
<lo Ministério das Colónias, nos termos do § único do
artigo 5. do d croto n. o 13:309, do 23 de Março de
1927; o qüinquagésimo, nos termos da alínea d) do
n.? 4.° do § 1.0 do artigo 10.0 do decreto n." 17:378, de
27 do corrente mês, e os restantes por se encontrarem
desempenhando comissões de serviço dependentes do
Ministério do Comércio o Comunicações; o décimo primeiro no comissariado geral da secção portuguesa na
»tposiçAo Ibero-Americana de Sevilha e' os outros no
IU8tituto Geográfico e Cadastral.
.: Brigadeiro, o coronel de infantaria, tirocinado, adido,
em serviço no Ministério das Finanças, Alexandre José
Malheiro.
•
Coronéis, os tenentes- coronéis, adidos, de licença ilimitada, Álvaro Cólon Godinho, e em serviço, no Ministério do Comércio e Comunicações, no Instituto Geográfico e Cadastral, José Estêvão Cacela Vitória Pereira;
no Ministério do Interior, na guarda nacional r publícana, Júlio Tomás Rodrigues de Sá; no Ministério das
Finanças, na guarda fiscal, Bernardino Pires Franco,
José Honório 'I'eixeira de Sant' Ana o Tito Lívio José
de Oliveira Barreira ; no Ministério dos Negócios Estrangeiros, Jo110 António Pestana de Vasconcelos Júnior, e
no Ministério da Instrução Pública, Estêvão Pereira da
Silva.
Tenentes- coronéis, os majores, adidos, professor da
Escola Militar, com o curso do estado maior, Agostinho
Barreto Rodrigues de Oliveira, e em serviço, no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana, Gastão da Silva Teixeira e Luis José da Mota; no Ministério.
0

..
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cisco Goulart de Medeiros, e da fábrica de munições de artilharia, armamento e viaturas, António da Costa Malheiro
e Mário Alberto Sardinha Pereira Coelho, sendo os primeiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, décimo, undécimo,
décimo quinto, décimo sexto, décimo sétimo e décimo
oitavo nos termos da alínea e) e os restantes nos da
alínea d) do n,o 4.0 do § LOdo artigo 10.0 do decreto
n.? 17:378, de 27 do corrente mês.
Majores: José de Alarcão Velasques Sarmento e Artur Gonçalves Rocha, e capitães: Eduardo Hermenegildo
Andrade de Freitas, Segismundo Álvares Pereira e Lima
e João Nepomnceno de Brito Limpo Serra, todos no
quadro da arma, por se encontrarem desempenhando
comissões de serviço dependentes do Ministéric'do Comércio e Comunicações, no Instituto Geográfico e Cadastral.
Major, o capitão, adido, professor do Colégio Militar,
Angelo Ferreira, contando a antiguidade desde 18 de
Março de 1922.
Capitão, o tenente, adido, em serviço no Ministério do
Comércio e Comunicações, no Instituto Geográfico e Cadastral, Luís Manuel da Costa.
Cavalaria.

Coronel, no quadro da arma, Fernando Luís Mousinho
de Albuquerque;
tenentes-coronéis:
do extinto quadro
de comissões, professores do Colégio Militar, Carlos dos
Santos Natividade o Benjamim Luazes Monteiro L ite e
Santos; majores, no quadro da arma, Henrique José da
Silva Alves e, do extinto quadro de comissões, professor
do Colégio Militar, Carlos Eugénio Álvares Pereira, e
capitães, supranumerário permanente, António Eduardo
de Oliveira Mata e, do extinto quadro de comissões, professor da Escola Militar, Humberto Buceta Martins, o
primeiro por se achar desempenhando uma comissão de
serviço dependente do Ministério do Interior, como intendente geral da polícia, o segundo, terceiro, quinto e
sétimo nos termos da alínea e) do n. o 4. o do § LOdo
artigo 10.0 do decreto n. o 17:378, de 27 do corrente
mês, e os restantes por se encontrarem desempenhando
comissões de serviço dependentes do Ministério do
Comércio e Comunicações, no Instituto Geográfico e
Cadastral.
Capitães, os tenentes, adidos, em serviço no Ministório
das Colónias, Luciano Ernesto da Silva Granate e Júlio
Henriques Mendes Ribeiro de Almeida.
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Engenharia

Tenentes-coronéis:
do extinto quadro de comissões,
professores da Escola Militar, Carlos de Barros Soares
Branco, Artur Alberto Meireles de Campos Henriques
e Jaime Eduardo dos Santos Paiva; majores: do extinto
quadro de comissões, professores, da Escola Militar,
Teófilo de Sousa Leal de Faria, e do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Fernando Galvão Jácome
de Castro; no quadro da arma, professores, da Escola
Militar, Luís da Costa de Sousa Macedo, Eduardo Corregedor Martins, José Fernandes de Barros Júnior,
Augusto Cordeiro Dinis Sampaio e Hermínio José de
Sousa Serrano. e do Instituto Profissional dos Pupilos
do Exército, Álvaro António BOto Machado; do regimento de telegrafístas, professor da Escola Militar,
João Alegria dos Santos Calado, e capitães, do extinto
quadro de comissões, professor do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército, Henrique Gomes da Silva; da
Direcção da arma do engenharia, professor da Escola
Militar, Josó António Miranda Coutinho; da inspecção
das tropas de comunicação, professor da Escola Militar,
Flávio José Álvares dos Santos, e do regimento de
sapadores mineiros, professor da Escola Militar, António
Casimiro da Costa, todos nos termos da alínea e) do
n." 4.° do § 1.0 do artigo 10.° do decreto n,? 17:378, de
27 do corrente mês.
Major, o capitão, adido, com licença ilimitada, Vergilio
de Jesus e Silva Escudeiro, contando a antiguidade desd
30 do Setembro de 1926.
Aeronáutioa

Major, director das oficinas gerais de material aeronántico, Luis Carlos da Cunha e Almeida, e capitães,
das mesmas oficinas gerais, Álvaro Herculano Pinho da
Cunha e José Machado de Barros, nos termos da alínea
d) do n." 4.° do § 1.0 do artigo 10.° do decreto n." 17:378,
de 27 do corrente mês.
Tenente-coronel, o major, adido, director das oficinas
gerais de material aeronáutico, Luis Carlos da Cunha e
Almeida.
Médioos

Tenente-coronel, professor da Escola Militar, Manuel
Rosado Fernandes Gíão ; majores, professor do Instituto
Profissional dos Pupilos do Exército, António Augusto
da Voiga e Sousa, o, miliciano do quadro ospecial, da
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fábrica de munições ele artilharia, armamento e viaturas,
Correia Ribeiro, o tenente, das oficinas
gerais de fardamento o calçado, António de Azevedo e
Souto, os dois primeiros, do extinto quadro de comissões, nos termos da alínea e) e os restantes nos da
alínea d) do n. o 4.0 do § LOdo artigo 10.0 do decreto
n." 17 :378, de 27 do corrente mês.

.Iosé Bernardo

Serviço de administração militar

Tenentes-coronéis: professores, da Escola Militar, Luís
Pereira Louroiro; do Instituto Profissional dos Pupilos
do 'Exercito, Vitorino Máximo de Carvalho Guimarães;
do Instituto Feminino de Educação o Trabalho, Alberto
David Branquinho;
da Manutenção Militar, llenrique
Linhares de Lima ; das oficinas gerais de fardamento e
calçado, Alberto da Silveira Lemos.
Majores: professores, da Escola Militar, Manuel da
Costa Dias; do Instituto Profissional dos Pupilos do
Exército, Edgar Augusto Cardoso; do Instituto Feminino do Educação e Trabalho, José Ribeiro da Oosta
Júnior; da Manutenção Militar, Francisco Moreira d
Almeida, LuIs António Nogueira e Artur Xavier da MuUl
Pereira ; das oficinas gerais de fardamento e calçado.
Jaime Pereira da Silva e Eduardo Hipólito de Campos.
Capitães: professores, do Instituto Profissional dos
Pupilos do Exército, Manuel Marques Abrantes J únior ;
do Instituto Feminino de Educação e 'I'rabalho, ~ ey
Pompílio da Veiga Mata; da Manutenção Militar, Gaspar
Marques de Oliveira, André Pelicano Fernandes, Rodrigo José Correia Raposo, Arnaldo da Veiga Cabral,
Afonso Alves do Araújo, Cláudio Augusto Tôrros Silva,
António Aaria Pinto Salgueiro, João Eleutério da Rocha
Vieira, Joaquim Nunes Veiga, o supranumerário permanente, José Ferreira Flores; das oficinas gerais de
fardamento e calçado, Fernando Peixoto de Magalhães
Brandão, Artur Maria Ramos 'I'arana e Pedro Rodrigues
Valente, e das oficinas gerais de material aeronáutico,
Adolfo Moreira de Freitas.
Tenentes: professor, do Instituto Profissional dos
Pupilos do Exército, João Rodrigues Franco; da Manutenção Militar, José Bemvindo Correia Raposo, José Gregório Gil, António Júlio Cavalheiro Margarído, Macrino
de Faria Teixeira Lopes, Joaquim Gonçalves Duarte da
Silveira, Augusto de Magalhãos Pires, e supranumerário
permanente, Alfredo Acácio Afonso i das oficinas gerais
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de fardamento e calçado, Henrique Lorena Ermida, e
supranumerário permanente, Basilio Esteves; da fábrica
de munições de artilharia, armamento e viaturas, Carlos
José da Silva; da fábrica de pólvoras físicas e artitícios;
João Gonçalves Ferreira, todos do extinto quadro de
comissões, sendo o 1.0, 2.°, 3.°, 6.°, 7.°, 8.°, 14.°, 15.'
e 30.°, nos termos da alínea e) e os restantes nos da
alínea d) do n." 4.° do § 1.0 do artigo 10.0 do decreto
n,? 17:378,
de 27 do corrente mês.
Major, da Manutenção Militar, Eduardo Guedes de
Carvalho Meneses.
Capitães: professor da Escola Militar, José Fernandes Duarte; das oficinas gerais de fardamento e cal-çado, José Gonçalves Macieira Santos e João Coelho
Lopes; da Agência Militar, Fernando Vítor Valente
Valadas Vieira.
Tenentes:
da Manutenção
Militar, Mário António
Augusto Soares Pinto, José Francisco dos Santos, e
supranumerários permanentes, António Cesário o Joa.
quim Boavida Salvado, o quinto por se encontrar
desempenhnndo uma comissão de serviço dependente do
Ministério do Comércio e Comunicações, no Instituto
Geográfico e Cadastral, o segundo nos termos da alínea e) e os restantes nos da alínea d) do n." 4.° do § 1.1!
do artigo 10.° do decreto n.? 17:378, de 27 do corrente
mês.
Tenentes.coronéis,
os majores, adidos, professor do
Instituto Profissional elos Pupilos elo Exército, Edgar
Augusto Cardoso; das oficinas gerais de fardamento e
calçado, Jaime Pereira da Silva e Eduardo Hipólito de
Campos, e em serviço no Ministério do Interior, na guarda
nacional republicana, João Sebastião Ramos.
Secretaria.do militar

Capitães: defensor oficioso do 2.° Tribunal Militar 'I'erritorial de, Lisboa, Francisco Pedro Simões, e chefe da
i'lecretaria da Farmtícia Central do Exército, Joaquim
Matias, o primeiro nos termos da alínea c) e segundo
nos da alínea cl) do n. ° 4.0 do § 1.° do artigo 10.0 do
decreto n. ° 17:378, do 27 do mês corrente.

°

Quadro auxiliar de artilharia.

Capitães: da fábrica de equipamentos e arreios, An~
tónio José de Simas, 0, supranumerário permanento, do.
fábrica de munições do artilharia, armamento o via tu-
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ras, Manuel Tomé, o tenentes, da fábrica de munições
de artilharia, armamento o viaturas, José Pedro Ferreira Malha; suprnnumerãrios permanentes, da fábrica
de equipamentos e arreios, José de Oliveira e Alfredo
Evangelista; da fábrica do pólvoras físicas e artifícios r
Carlos Augusto de Almeida, e do extinto quadro de comissões, da fábrica de cartuchame o pólvoras químicas,
Torcato Patrício.
Disponibilidade
Infantaria

Coronel, sub-director do Colégio Militar, Octávio Frederico Dias; majores: do Colégio Militar, secretário,
Luís Maria Salema Mousínho de Albuquerque, e assistentes de estudos, José António de Oliveira e Artur
Coelho Nobre de Figueiredo; professor da Escola de Esgrima do Exército, José Lúcio de Sousa Dias, e da Escola Prática de Infantaria, Paulo Tomé Mendes; capitães: da Escola Militar, secretário, Alberto Alvim Leal;
chefo da secretaria, Raúl Satiro da Cunha Fajardo, e
ajudante do bibliotecário, João Centeno de Sousa; da
Escola Central de Oficiais, Francisco José da SilvaSantos; professor da Escola do Esgrima do Exército, Oscar
da Silva Mota; do Colégio Militar, professores provisórios, Manuel de Matos Sampaio Nobre e Henrique dos
Santos Nogueira; assistentes do estudos, Carlos Fragoso
do Rio Carvalho, Carlos Alberto Saraiva dos Santos
Ferreira, Manuel José Marques Júnior e Eduardo Veiga
Ferreira; comandantes de companhia, Henrique Augusto
Correia, Henrique Augusto Perestrelo da Silva e Baltasar Moreira do Brito Xavier; instrutor do gimnástica,
Armando Martins Dias Rocha j do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército, secretário, Afonso da Silva
Contreiras; professores provisórios, Francisco Maria da.
Costa Andrade e José Ribeiro da Fonseca de Mendonça;
oficiais de serviço, Hermínio Rebôlo, Alberto Correia
Duarte, António Correia Duarte e Antonino Moreira
Waddingtpn, e os tenentes, do corpo de alunos da Escola Militar, Alberto Barbieri de Figueiredo Baptista
Cardoso; comandante do companhia do Colégio Militar,
Francisco da Conceição Dias; do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército, oficiais de serviço, Alfredo Alberto da Silveira Lorena e Henrique António Pontares,
o professor auxiliar de gimnástica, J osé Tavares do Lima;
da Escola Central de Sargentos, professores, José Hen-
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riques Gomes de Barros o Vítor Moreira de Sá, todo
do extinto quadro de comissões.
Capitãcs : adjunto interino
da Direcção
da arma do
aeronáutica,
Mário Júlio Jardim da Oosta;
da escola
militar de aeronáutica.
Belmiro Augusto Vieira Fernandes; do grupo de aviação de informação n.? 1, Alfredo
Correia Neves o Manuel Teotónio Borges, e tenentes:
do
batalhão
de aorosteiros,
Alberto Augusto Rodrigues,
c
do grupo de aviação de informação n.? 1, llomero Augusto Lopes
das N eves o Abel Rodrigues
Casaleiro,
todos adidos.
Ar-ulhar-ía

Coronel,
director
do Instituto
Feminino
de Educação e Trubalho,
Frederico
António Ferreira
de Simas,
e capitães . da Escola. Militar, José Augusto Vieira da
Fonseca Júnior ; do corpo de alunos, José Vitorino Branco
e José dos Santos Rodrigues
Brás, e instrutor auxiliar
do mostro do glmuàstica o esgrima, Domingos Gentil Soares Branco, e professor da Escola Centrnl de Sargentos,
Luís António Vicente.
Serviço

de ndrní nts tr-aoão mi ítar-

Major, do conselho administrativo
do Instituto Profissional dos Pupilos
do Exército,
José Augusto Sá da
Costa ; capitãos : da Escola Militar, Bráulio Ludgoro de
Freitas;
tesoureiro
do Colégio Militar, Flcnriquo José
da Costa, c do conselho administrativo
do Instituto
Feminino 0.0 Educação e Trabalho,
Juvenal
Augusto Carreiro,
e tenentes:
do Colégio Militar, José Domingos
Lampreia e Francisco Garcia do Brito j do Instituto Profissional
dos Pupilos
0.0 Exército,
Francisco
António
Bico, O da escola militar de aeronáutica,
Amílcar 11egalo Correia,
o último adido, e os restantes no extinto
quadro do comissões.
Secretariado

militar

Capitães : secretários,
do 1.0 Tribunal :Militar Territorial de Lisboa, João Xavier de Paiva ; do Tribunal lUilitar 'I'orritorial
0.0 POrto, José da Rosário Ferreira, (l do
'I'ribuual
~1ilitar Territorial
do Visou, José Bornurdino
Ribeiro Júnior;
o tenentes:
chefe do arquivo da Direcção da arma de aeronúutica,
Francisco
da Silva Víegas
e do grupo de nvinção
do informação n." 1, Arnaldo do Carvalho
TOrres, os dois últimos adidos o os:
rcstn,ptes do extinto qundro do comissões.
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Quadro auxiliar de artilharia
Major do extinto quadro de comissões, do Instituto
Feminino de Educação o Trabalho,
Joaquim Altino Gromicho, e o capitão, adido, adjunto do depósito de material de aeronáutica,
Joaquim da Silva Delgado.
Quadro auxiliar de engenharia
Capitão,
adido, om serviço na arma de aoronáutica,
Ernesto Videira.
Reserva
Coronéis:
de infantaria, no quadro da arma, Luís Cãndido da Silva Patacho, o do distrito de recrutamento
O
reserva
n." 5 Jerónimo Osório de Castro ; de cavalarin,
no quadro da arma, Alberto Stauffeugor Uivar do Sousa,
o do t'ngcnharia,
no quadro da arma, Josó 'I'avares do
.Araújo o Castro, o capitães:
de infantaria, no quadro da
arma, Carlos Augusto 'I'avarcs de Audrade ; do extinto
quadro de comissões , professor
do Instituto
Feminino
<lo Educação
o Trabalho.
Artur
Lobo do Campos, e,
adido, cm serviço no Miuistório das Finanças,
na gnarda
fiscal, Ilcnriquo Alvos de Atarde Pimenta;
do artilharia,
adidos, com liI!CIH_:a ilimitada,
Joaquim Alberto da Silveira c Alexandre
Luís Castro Fel' ira Braga; de cavalaria,
adidos, com licença ilimitada, António de 1o'1'Oi. ,
tas TOrres o João Carlos do Mondou 'It, e do socretariado
militar,
no quadro, Mário Rodrigues
do Oliveira, o torcoiro (' o quarto nos termos do artigo 78.°, o primeiro o
o fwgllnclu nos elo § único do mesmo artigo, o sétimo e
o duodécimo nos do artigo 7ti.o, o quinto nos do arnos do artigo 72.0 do d creto
tigo 77.0 O os restantes
]).°17:378, de 27 do corrente mês.
Roforma.
'I'oucntc-coronel
do regillll'llto do infantaria n." li3 Alberto Artur Snrmento,
por ter sido .julgado incapaz do
todo o serviço pela junta hospitalar do inspecçl o.

4. t\-l'ortari:t

Por portarIa de 30 do corrcnta mês:
fltni,h:rio da Guerra -

La

Direcção Gl'ral- 2 a ficrarlição

Passando
na presento
Ol'dem do Ecérctio it situa 'ao
do reserva o gfllloral 1<'01i5])( rto Alvos Pedrosa,
que du-
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rante a. sua longa carreira militar desempenhou com assinalada dedicação e lealdade várias e importantes comissões de serviço, muito especialmente o comando da
3. n região militar: manda o Govêrno da Ropública Portugucsa, polo Ministro da Guerra, que ao referido oficial
general sejam conferidos os justos louvores pelos relevantes serviços que prestou à I'átria e à República, evidenciando sempro grandes qualidades de carácter e do
patriotismo.

5. o - Por determinação do Govêrno da República:
IImislério da Guma - 2.:1 Direcção Gcral- Conselho Admiuislralilo

Presidente, coronel, na situação do reserva, Frederico
Ernesto da Fonseca Oliveira.
Govérno Militar do Lisboa:- Comando do artilharia

Segundo comandante, o coronol de artilharia, no quadro da arma, Luís Maria de ~rclo Vaz de Sampaio.
Regimento de infantaria n.O2

e

Tenonto de infantaria do distrito de recrutamento
reserva n.? :3 Isidro ...[ogueíru, p010 pedir.
Batalhão de ciclistas n.O 1

Alferes do egimento de infantaria n. o
Moreira, por motivo disciplinar.

{)

João da Costa
•

Distrito do recrutamento o reserva n.> 2

Adjunto,
rogimouto

o tenente miliciano do quadro ospociul do
n.? :3 Luciano Augusto Vaz Pe-

do infantaria

roira.
Distrito de recrutamento e reservo. n. ° 13

Chefe, interino, o teucnte·corou('l do infantaria,
quadro da arma, Vasco Cri. piniano da Silva.

no

Quadro da. armo. de artilharia

Capitão do grupo íudependonto
n. o 1 Ricardo Malhou Durão.
Regimento de nrtilharia

Cupitão do artilbnrin,
pCti da Fonseca Guedes.

do artilharia

pesada

ligeira. n.> 4

no quadro da arma, João Lo-
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de costa n.O 1

Capitão de artilharia, no quadro da arma, João Carlos Tavares Ferreira da Cunha.
I

Direcção da arma de cavalaria

...

Chefe intorino da La Repartição, o major de cavalaria, adjunto, Artur Heitor de Eça Figueiró da Gama
Lobo.
Escola

PrÓotica de Cavalaria

Capitão de cavalaria, do depósito de remonta e garauhões, Carlos Alberto da Silva Abrantes.
Quadro da arma do cavalaria

Capitão do regimento de cavalaria n.? 5 Mário Rodolfo Revisioni Ramires, pelo pedir.
Regimento

de cavalaria

n.O 3,

Comandante interino, o tenente-coronel de cavalaria,
no quadro da arma, Eduardo Augusto de Oliveira Pessoa.
Regimento

do oavalaria

n.O 9

Tenente do regimento de cavalaria n. o 4 Ernesto Xavier, de Serpa Nunos, polo pedir.
Depósito

de material

aaronàut.íco

Engenheiro aeronáutico, interino, o tenente do batalhão de automobilistas Henrique Herculano Santa. Clara
• da Cunha.
Hospital

Militar Prinoipal

do Pórto

Capitão do quadro auxiliar do serviço de saúde, no
quadro do mesmo serviço, Sebastião Pereira Dias, som
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Depósito

de remonta e garanhôes

Tenente de cavalaria, da escola prática da. arma, José
Soares Oraveiro Feio.
Depósito geral de material

de aquartelamento

Tenento do regimento de infantaria n,o 16 Manuel
Anacleto Pereira.
Oasa de reolusão

da 1." região militar

Tenente do regimento de infantaria n. o 18 Francisco
dos Santos Moutinho.
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do contencioso

Exonerado de secretário interino o tenente do serviço de administração militar Arnaldo Brasão.
Secretário interino, o capitão do serviço de administração militar, supranumerário permanente, Vergílio Lusitano.
Júri para avaliar as provas do concurso à admissão
quadro permanente de oficiais veterinàrios:

ao

Presidente, tenente-coronel veterinário António Carlos
de Fontes Pereira de Melo.
Vogais: tenente-coronel veterinário Macário Evangelista de Sousa e major veterinário Estanislau da Conceição e Almeida.
Vogal suplente, tenente veterinário João António Lo.
pes Alves.
Secretário, tenente do secretariado militar Pedro Cal.
deira de A velar.
6.o-lIinislério

da Guerra- f.& Direcçio Geral-2.a

Reparlição

a) Declara-se que são nomeados para constituir o júri
para avaliar as provas de aptidão para a promoção a
general, a prestar pelo coronel de infantaria José Vicente
de Freitas, os generais Ricardo Júlio Ivens Ferraz, Amílcal' de Castro Abreu e Mota, Adolfo César Pina, Alfredo
Mendes de Magalhães Ramalho e João de Morais Zamith.
b) Declara-se
que, nos termos do § único do artigo 118.° do decreto n. ° 17 :378, de ~7 do corrente
mês, o general Eugénio Augusto Almada Castro Bilstein de Meneses, promovido a êste pôsto pela presente
Ordem do Etcército ; conta a antiguidade do mesmo desde
13 de Maio de 1928.

c) Declara-se que os. oficiais a seguir mencionados,
que pertenciam ao extinto quadro de comissões e que
pela presente Ordem do Exército são colocados nas situações que lhes vão indicadas, continuam pertencendo
aos estabelecimentos militares onde estão: coronel de
infantaria Octávio Frederico Dias, na disponibilidade;
majores de infantaria: José António de Oliveira, José
Lúcio de Sousa Dias, Artur Coelho Nobre de Figueiredo, Luís Maria Salema Mousínho de Albuquerque e
Paulo Tomé Mendes, na disponibilidade; capitães de
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infantaria:
Alberto Correia Duarte, António Correia
Duarte, José Ribeiro da Fonseca de Mendonça, Henrique Augusto Perestrelo da Silva, Raúl Sátiro da Cunha
F'ajardo, Francisco Maria da Costa Andrade, Alberto
Alvim Leal, Francisco José da Silva Santos Júnior,
Armando Martins Dias Rocha, Manuel de Matos Sampaio Nobre, Eduardo Veiga Ferreira, Henrique Augusto
Correia, Antonino Moreira Waddington, Baltasar Moreira
de Brito Xavier, João Centeno de, Sonsa, Afonso da
Silva Contreiras, Hermínio Rebêlo, Oscar da Silva Mota,
Henrique dos Santos Nogueira, Manuel José Marques
Júnior, Carlos Alberto Saraiva dos Santos Ferreira e
Carlos Fragoso do Rio Carvalho, na disponibilidade;
tenentes de infantaria: Henrique António Pontaros, Vítor
Moreira de Sá, Francisco da Conceição Dias, José Tavares de Lima, Alberto Barhieri de Figueiredo Baptista
Cardoso, Alfredo Alberto da Silveira Lorena, José Henriques Gomes de Barros e Abílio Augusto Teles Grilo,
na disponibilidade; tenente miliciano de infantaria Joaquim de Lemos Salgueiro Rêgo, no quadro especial a
que se refere o artigo 5.° do decreto n.? 7:823, de 23
de Novembro de 1921, e os tenentes de cavalaria Luís
Almeida Ribeiro o Amadeu Buceta Martins, no quadro
da arma.
d) Declara-se que os oficiais abaixo indicados, quo se
achavam na situação de adidos em serviço na arma de
aeronáutica, o que pela presento Ordem do Etcército são
colocados nas situações quo lhes vão designadas, contínuam desempenhando as funções que exerciam nas unidades e estabelecimentos militares pertencentes àquela
arma:
Capitães de infantaria: Manuel Teotónio Borges, Alfredo Correia Nobre, Mário Júlio Jardim da Costa o
Belmiro Augusto Vieira. Fernandes, na disponibilidade;
tenentes : de infantaria Alberto Augusto Rodrigues, Abel
Rodrigues Casaleiro e Homero Augusto Lopes das Neves, e do cavalaria Américo dos Santos o João Joaquim
Valadas, na disponibilidade; tenentes de infantaria: Miguel Martins Camelo, António Pires da Silva, Joaquim
Pedro Alexandre Borges e Manuel Matias Júnior, supra.numerários permanentes; tenentes: de infantaria João
Vieira Remeaido, e de cavalaria Carlos Horácio da Silva
Pico e Álvaro Beça de Aragão Ferreira., adidos ao quadro nos termos elo decreto n. ° 13:020.
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e) Declara-se que os oficiais abaixo designados, na
disponibilidade, chegaram à sua altura para entrar nos
respectivos quadros:
Coronel de infantaria Octávio Frederico Dias; tenente-coronel de cavalaria Eduardo Augusto de Oliveira Pessoa; majores de infantaria José Antonino de Oliveira, José
Lúcio de Sousa Dias, Artur Coelho Nobre de Figueiredo, Luís Maria Salema Mousínho de Albuquerque e
Paulo Tomé Mendes; capitães: de infantaria Henrique dos
Santos Nogueira, Manuel José Marques Júnior, Carlos
Alberto Saraiva .dos Santos Ferreira, Carlos Fragoso do
Rio Carvalho, Oscar da Silva Mota, Hermínio Rebêlo,
Afonso da Silva Contreiras, João Centeno de Sousa,
Baltasar Moreira de Brito Xavier, Antonino Moreira
Waddington, Henrique Augusto Correia, Belmiro Augusto Vieira Fernaudes, Eduardo Veiga Ferreira, Manuel de Matos Sampaio Nobre, Armando Martins Dias
Rocha, Francisco José da Silva Santos Júnior, e de cavalaria D. António de Almeida; tenentes do infantaria
Henrique António Pontares, Vítor Moreira de Sá, Alberto Augusto Rodrigues, Francisco da Conceição Dias,
José Tavares de Lima, Alberto Barbieri de Figueiredo
Baptista Cardoso, Alfredo Alberto da Silveira Lorena,
José Henrique Gomes de Barros, Manuel Augusto Lopes das Neves o Abel Rodrigues Casaleiro.

f) Declara-se que os oficiais abaixo designados, supranumerários, chegaram 11sua altura para entrar nos respectivos quadros:
Coronéis: de infantaria Guilherme da Silva Quintanilha, e de cavalaria Carlos Baptista Gonçalves Guimarães, João Nepomuceno Namorado de Aguiar, José Gonçalves Paúl o Alberto Machado Cardoso dos Santos;
tenentes-coronéis: de infantaria Luis Gonzaga Cardoso
de Meneses Pinheiro, José Francisco Pires do Carmo,
Alberto da Silva Pais, Luís 'I'orcato de Freitas Garcia,
Ernesto J údico do Oliveira, Francisco Feio do Vale,
Henrique do Melo, José Frederico Guilherme do Almeida Arez, José Machado Duarte Júnior, Casimiro
Amorim Soares de Albergaria, José Francisco Guerreiro Fogaça, Alberto dos Santos Pereira Monteiro, Alfredo Ribeiro da Fonseca, Carlos Alberto Gonçalves
Marques, Dinis Sebes Pedro de Sá e Melo, e de cavalaria Vítor Manuel Peixoto da Silva; majores de infantaria José Augusto de Moura, José Marcelino Barreira,

276

ORDEM DO EXÉRCITO

N. o 15

2." Série

Luís Ernesto da Cunha Lima, Gualdino Augusto Videira, Joaquim Maria Neto e Joaquim Augusto de Carvalho Moniz.

g) Declara-se que os coronéis de infantaria com o
curso do estado maior, adidos ao quadro, crasso de Miranda Cabral, Carlos Matias de Castro e Carlos Maria
Pereira dos Santos chegaram à sua altnra para a promoção ao actual pôs to, na sua arma, cm 30 do corrente.
h) Declara-se que os tenentes-coronéis, adidos, de infantaria Fernando Pais 'reles de Utra Machado, de infantaria, com o curso do estado maior, Agostinho Barreto
Rodrigues de Oliveira, e de cavalaria Carlos dos Santos
Natividade dariam entrada nos respectivos quadros se
não estivessem naquela situação.
i) Declara-se que, nos termos do n.? 3.0 do § 1.0 do
artigo 10.0 do decreto n." 17:378, de 27 do corrente mês,
os oficiais promovidos por distinção, adidos ao quadro
da sua arma ou serviço nos termos do n. o 3.0 do § 1.0
do artigo 60.0 do decreto n.? 12:017, de 2 de Agosto
de 1926. passam a ser considerados supranumeráríos
permanentes, pelo que as unidades ou estabelecimentos
militares onde êsses oficiais tenham os seus registos de
matricula lhes deveni fazer os respectivos averbamentos.
j) Declara-se que, nos termos do n, o 3.0 do § LOdo
artigo 10.0 do decreto n.? 17:378, de 27 do corrente mês,
os oficiais adidos ao quadro nos termos do artigo 3.0 do
decreto n.? 12:162, de 21 de Agosto de 1926, passam a
ser considerados supranumerários permanentes, pelo que
as unidades ou estabelecimentos militares onde êsses ofíeiaís tenham os seus registos do matrícula lhes devem
fazer os respectivos averbamentos.
k) Declara-se que os tenentes-coronéis de infantaria,
adidos, em serviço no Ministério das Colónias, António
Leite de Magalhães e Francisco Marcelino Afonso dariam entrada no respectivo quadro se não estivessem
naquela situação.

T) Declara-se que o tenente-coronel de infantaria Luís
José da Mota fi major da mesma arma Joaquim Augusto
Geraldes, adidos, em serviço na. guarda nacional repu-
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blicana, dariam entrada no respectivo quadro se não estivessem naquela situação.
m) Declara-se que o tenente- coronel de infantaria,
adido, em serviço na guarda fiscal, João de Sousa
'Aguiar daria entrada no respectivo quadro se não estivesse naquela situação.
n) Declara-se que os majores de infantaria, adidos,
António Moreira da Câmara Botelho de Gusmão e Paulo
Augusto do Rêgo, o primeiro em serviço no Ministério
do Comércio e Comunicações e o 'segundo no Ministério das Colónias, dariam entrada no respectivo quadro
se não estivessem naquela situação.
o) Declara-se que o tenente-coronel Floriano Abílio
Leal Pessoa e tenente José dos Santos Carneiro, ambos
de infantaria e em disponibilidade, chegaram à sua altura pam. entrar no respectivo quadro.
p) Declara-se que a colocação do tenente de infantaria Joaquim Brás Pereira na 3.a Repartição do Govêrno
Militar de Lisboa foi como adjunto interino, e não como
adjunto, como foi publicado na Ordem do Exército n. o 14,
2." série, do corrente ano.
q) Declara-se que a colocação do tenente de infantaria
Humberto do Nascimento Castanha na 3.a Repartição do
Governo Militar de Lisboa foi como adjunto, e não como
adjunto interino, como foi publicado na Ordem do Exército n,o 14, 2. a série, do corrente ano.
,.) Declara-se que fica nula e de nenhum efoito a declaração f) da determinação 7. a da Ordem do Exército
n.? 14, 2." série, do corrente ano, respeitante ao capitão
de infantaria Manuel Gonçalves da Silva.
s) Declara-se que o tenente de infantaria, no quadro
da arma, Francisco de Assis Ferreira de Abreu Júnior
seria transferido, por motivo disciplinar, se não estivesse
naquela situação.

t) Declara-se, para os efeitos da determinação 6." da
Ordem do Exército n." 2. Ln série, de H124. fJnl'lo <'01'0nel de cavalaria André Avelino de Oliveira Reis foi aprovado nas provas especiais de aptidão para o pôsto ime-
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diato, em 13 de Agosto último, sendo-lhe aplicável desde
essa data n designação de coronel tirocinado, nos termos
da determinação do n ," 3.° da Ordem do Exército n.? 9,
V' série, de 20 de Setembro do ano findo.
u) Declara-se que o capitão de infantaria, com o curso
do estado maior, Aníbal de Faro Viana passou a ocupar
na respectiva escala o lugar imediatamente à esquerda
do capitão da mesma arma Amâncio Velez Corado, em
virtude de ter subido como tenente, nos termos do
artigo 54.0 do decreto n." 17;378, do 27 do corrente
mês.
v) Declar a-so que o capitão de infantaria, com o curso
do estado maior , José Guimarães Fisher passa a ocupar
na respectiva lista de antiguidades o lugar imediatamente tL esquerda do capitão da mesma arma Marcelino
Pais de Figueiredo Alves, nos termos do artigo 54.0 do
decreto n.? 17:378, de 27 do corrente mês.
x) Deelara- se que chegaram à sua altura para entrar
no respectivo quadro o tenente-coronel de artilharia, supranumerário, Fernando Falcão Pacheco Mena, e cs capitães da mesma arma, em disponibilidade, José Vitorino Branco, Luis António Vicente, Jos6 dos Santos Rodrigues Brás, José Augusto Vieira da Fonseca Júnior e
Domingos Gentil Soares Branco.
y) Declara-se que chegaram à sua altura para entrar
no respectivo quadro os coronéis de artilharia, em disponibilidado, Frederico António Ferreira de Simas, e supranumerários Francisco Gonçalves, Vergílio Pinto da
Silva e José Jorge Ferreira da. Silva.

z) Dsclara-so. quc o capitão de artilharia, com o curso
do estado maior, .Ioviano Lopes passa a ocupar na respectiva escala o lugar imediatamente à esquerda do capitão de artilharia Carlos Luís Pereira de Almeida, nos
termos do artigo 54.0 do decreto n.? 17:378, de 27 do
corrente mês.
7. 0_ Miuistério
da Guerra
-1. a Direcção
GéraI
- 2. a neparli~rlo
a) Declara-se que chegaram à sua altura para entrar
no respectivo quadro os capitães do quadro auxiliar do
artilharia, suprnnumerários,
Luís da Costa, Júlio Gaspar
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e António Castanheira
e, em disponibilidade,
José Bernardo de Almeida Temudo, e os tenentes do mesmo qua·
dro, em disponibilidade,
Aristides Lopes Vieira e Manuel
Joaquim de Freitas.
b) Declara-se
que chegaram à sua altura para entrar
no respectivo quadro o coronel de engenharia,
supranumerário, Inácio de Sousa Freire Pimentol e os majores
da mesma arma, em disponibilidade,
Jorge Arsénio do
Oli veira Moreira e José Inácio de Castelo Branco.

c) Declara-se que atingiu em 30 do corrente o põsto
de capitão na arma de artilharia
o tenente da arma de
aeronáutica
Filipe Gomes Vieira.
d) Declara-se
qne o capitão de aeronáutica
Carlos
Marques
Magalhães,
a que 50 refere a declaração
da
alínou v) do n." 9.° da Ordem do Exército n.? 18, 2.a série,
de 1927, chegou 11 5 ua altura para promoção na referida
arma em 30 do corrente.

e) Declara-se que os tenentes da arma de aeronáutica
Humberto
da Silva Delgado, Plácido António da Cunha
Abreu,
Josó Dentes Pimenta e Jorge Figueiredo,
que,
om virtude do recurso apresentado
perante o Conselho
de Recursos pelo alferes de infantaria
João Alexandre
Caeiro Carrasco,
inserto na Ordem do Exército n. ° 6,
2. a série, de 1928, eram considerados
alferes para todos
os efeitos, conservando
a patente de tenente) chegaram
à sua altura para promoção
a êste põsto na aludida
arma, em harmonia
com o que dispõe o § 4.0 do artigo 126.° do decreto n," 17:378, de 27 do corrente .

.f) Dcclnra-se
merário,
altura

que o tenente-coronel
médico, suprauuFrancisco
José Martins Morgado chegou à sua
para entrar no respectivo quadro.

g) Declara-se
que, por 50 ter reconhecido
que já fazia
parto do q uadro, fica sem efeito a declarnção da alínea 8)
do n. o 7.0, insorta na Ordem do Exército n. ° 13, 2. a série,
do corrento ano, respeitanto
ao tenente do serviço de
administração
militar Alberto Canedo de Miranda,
devendo SOl' considerado como entrado no respectivo quadro
o tenente do mesmo serviço José de Almeida Amaral.

280

ORDE1\f DO EXÉRCITO

N.o 15

2.' Série

h) Declara-se que o tenente-coronel do serviço de administração militar, supranumerário, João Maria Penteado
Pinto chegou à sua altura para entrar no respectivo
quadro.

i) Declara-se que os oficiais ao diante indicados, em
disponibilidade, chegaram à sua .altura para entrar no
respectivo quadro:
Majores. Artur Armando de Magalhães Correia e Francisco Filipe de Sousa; capitães Manuel António do Olival
Júnior, Henrique Augusto Cesário, Vergílio Rodrigues
Valente, Raúl Vito da Mota Cerveira e tenente Amílcar
,Regalo Correia, todos do serviço de administração militar, e o capitão José Salas, do secretariado militar.

j) Declara-se que o tenente miliciano do serviço de
administração militar, do quadro especial, Álvaro Troçolo
se acha suspenso das funções de serviço nos termos do
artigo 170.0 do regulamento de disciplina militar.
k) Declara-se que o major de cavalaria Higino Sanches Ferreira Barata continua prestando serviço na Escola. Militar como adjunto interino do 2.0 comandante.

l) Declara-se que o major de artilharia José de Pina
Cabral, que pela presente Ordem do Exército é colocado
no regimento de artilharia. ligeira n. o 2, deve ser considerado colocado corno capitão na mesma unidade desde
20 do corrente.
m) Declara-se que os oficiais abaixo indicados que se
achavam na situação de adidos, em serviço na arma de
aeronáutica, e que pela presente Ordem do Exército são
colocados nas' situações que lhes vão designadas, continuam desempenhando as fl211çÕeSque exerciam nas unidades e estabelecimentos militares pertencentes àquela
arma:
Quadro dos oficiais médicos

Capitães médicos Carlos Roberto' Xavier da Silva
e Aires Mendonça Lencastre Pinto de Sousa Coutinho
Montenegro.
Disponibilidade

Tenentes: do serviço de administração militar Amílcar Regalo Correia e do secretariado militar FranCISCO
da Silva Viegas e Armando de Carvalho 'I'ôrrss.
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Supranumerários

Tenentes: do serviço de administração militar Luís
Alberto Soares de Morais Carvalho e do secretariado
militar Bernardino da Silva Carvão.
Quadro eapecí al a que se refere o artigo
do decreto n.s 7:823

15.°

Capitães milicianos do serviço de administração militar Aníbal Gonçalves Paixão e Henrique Rocha €: os .tenentcs milicianos do mesmo serviço Miguel Rodrigues
Centeno Júnior e Joaquim de Sousa Borrego, todos do
mesmo quadro.
n) Declara-se que os oficiais a seguir mencionados,
que pertenciam ao extinto quadro de comissões e que
pela presente Ordem do Exército são colocados nas situações que lhes vão indicadas, continuam pertencendo aos
estabelecimentos militares onde estão colocados:

.

Disponibilidade

Major José Augusto Sá da Costa; capitães Bráulio
Ludgero de Freitas, Henrique José da Costa, Juveual
Augusto Carreiro; tenentes Francisco António Bico, José
Domingos Lampreia o Francisco Garcia de Brito, todos
do serviço de administração militar, e os capitães do
secretariado militar João Xavier de Paiva, José Bernardino Ribeiro Júnior e José do Rosário Ferreira .
Quadro especial a que se refere o artigo
do decreto n.s 7:823

•

15.°

Capitão miliciano do serviço de administração militar,
do mesmo quadro, Mário Baptista Ribeiro.
Adido ao quadro nos termos

Tenente do serviço
Baptista Repenicado.

do decreto n.O 13:020

de administração

•

militar

JOão

o) Declara-se que os oficiais abaixo indicados quo se
achavam na situação de adidos, em serviço na arma de
aeronáutica, e que pola presente Ordem do Exército são
'colocados nas situações que lhes vão designadas, continuam desempenhando as funções que exerciam nas unidades (I estabelecimentos militares pertencentes àquela
arma:
Capitão de engenharia Manuel Baírrão Bastos de Carvalho, no quadro da arma; capitão do quadro auxiliar de
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artilharia Joaquim da Silva Delgado, na disponibilidade;
capitão do quadro auxiliar de engenharia Ernesto Videira,
na disponibilidade; tenente do quadro auxiliar de engenharia Manuel Maria Marques Cavaleiro, supranumerário
permanente; alferes do quadro auxiliar de engenharia
Joaquim Isidoro Miguens, no quadro.
p) Declaru-so que os oficiais a seguir mencionados,
que pertenciam ao extinto quadro de comissões e que
pela presente Ordem do Exército são colocados nas situações de disponibilidade, continuam pertencendo aos
estabelecimentos militares onde estão:
Coronel do artilharia Frederico António Ferreira de
Simas,
Major do quadro auxiliar de artilharia Joaquim Altino
Gromicho.
Capitães de artilharia José Vitorino Branco. Luís António Vicente, José dos Santos Rodrigues Brás, José
Augusto Vieira da Fonseca .J únior vo Domingos Gentil
Soares Branco.
q) Declara-se
quo por portaria do Ministério das Finanças, do. 24 de Setembro findo, inserta no Diário do
Governo n." 226, 2 ....série, de 28 do mesmo mês, foi dissolvida t1. comissão a que se refere a alínea b) do n." 7.0
da Ordem do Exército n. o 17, 2.11 série, do ano findo, e
(la qual fazia parte o coronel do secretariado militar
Henriq ue Herculano da Cunha.

8. o._ I[inislério da Guerra -

2,&

Direcção Geral- 3.a Reparliçlo

a) Declara-se que foram concedidas as vantagens do
artigo 6.0 do decreto n. o 5:570, do 10 do Maio d0 1\H9,
modifiea.lo pela lei n. o 1:030, de 28 do Agosto de 1920,
e do harmonia C01l1 o-artigo G9. do Código de ln válidos,
com direito ii. receberem os respectivos vencimentos
desde 1 de Julho do corrente ano, nos seguintes oficiais
na situação de reforma o inválidos de guerra:
Capitães: António Teixeira, Inácio Palma ela Silva,
Fernando de Sousa Medeiros, Mário Alexandrino Conte
Turpia e Ansolmo Monteiro de Oliveira.
Tenentes: Manuel Domingos, Agostinho António Loureiro, Luis Manuel Baptista Caldas, Viriato de Noronha
Castro Cabrita, Mário Saraiva da Monta Dias, Manuel
I)
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Marçal de Mendonça, Carlos Augusto Crujeira,
nes e José Augusto Correia de Campos.

233
José Nu-

b) Declara.se que foram concedidas
as vantagens
de
que trata o artigo 15.° do decreto n.? 11:279, de 26 de
Novembro
de 1925, e de harmonia com o artigo 69.° do
Código de Inválidos, ao tenente aviador reformado, inválido de guerra, Viriato de Noronha de Castro Cabrita,
com direito a receber
o respectivo
vencimento desde 1
de Julho do corrente ano.

c) Declara-se que, conforme preceitua o artigo 3.° do
decreto n." 14:525, de 2G de Outubro de 19~7, foram
consideradas
hábeis Ana Madureira Sampaio Leite Morais, viúva, e Angélica Madureira Sampaio Leite Morais,
solteira, para receberem,
ao abrigo do artigo LOdo referido decreto,
os vencimentos
do seu filho o irmão, segundo sargento, inválido de guerra, J osó Sampaio Leite
Morais, n.? 557 da 3.a companhia de reformados,
internado na Casa do Saúde do 'I'olhal.
d) Vencimontos que, nos termos da lei n.? 1:6G8, de 9
de Setembro do Hl24, competem aos oficiais em seguida
mencionados,
transferidos
para a situação do reserva
pela presente Ordem do Exército:
General
Felisberto
Alves Pedrosa,
948l;,70, sendo:
pensão de reserva,
50-M; 0,14 por cento, 17627; lei
n.? 888, 521512; lei n.? 1:332, 375631. Tem cinco anos
de pôsto,
Coronol ,do infantaria
Jerónimo
Osório de Castro,
()12t530. sendo: pensão do reserva. 326t570; 0.14 por
cento, 70;590; lei n.? 888, 39676; lei D.O 1:332, 174694;
do vencimento total ~~G;$28 silo pelo Miuistório das Colónias, sendo Moçambique a última provfucia onde serviu.
Tom o' seguudo aumento de 10 por cento sobro o sõldo.
Coronel do infantaria Luís Cüudído da Silva Patacho ,
590;.')72, sendo: pensão de reserva, 3~6:5íO; 0,14 por
cento, 5861:54;lei n." 888, 38655; loi n.? 1:332, lG9r563;
do vencimento total 12;)\,)1 são pelo Ministério elas Finanças, 12· 01 pelo Ministério
do Interior o 21!M-U pelo
Ministério
das Colónias, sendo a India a última colónia
onde serviu. Tem o segundQ aumento de 10 por cento
sõbro o soldo.
Coronel de artilharia
sendo:

pensão

Manuel Joaquim da Silva, 508570,
do reserva,
341t570; 0,14 por cento,
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6~73; lei n.? 888, 34~84; lei n.? 1:332, 125M3; do vencimento total 150~30 são pelo Ministório do Oomércio e
Oomunicações. Tem o segundo aumento de 10 por cento
sôbre o sôldo.
Ooronel de cavalaria Alberto Stauffenger Rival' de
Sousa, 443,&48, sendo: pensão de reserva, 304~92; 0,14
por cento, 2Gfj04; lei n. o 888, 33609; lei n,o 1:332,
79M3; do vencimento total 32644 são pelo Ministério
do Interior e 86t553 são pelo Ministério das Colónias,
sendo Moçambique :t última província onde serviu. Tem
dois aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo.
Ooronel de engenharia José Tavares de Araújo o
Oastro, 382~54, sondo: pensão do reserva, 302~35;
0,14 por cento, M2G; lei n. o 888, 30:$36; lei n. o 1:332,
48~57. Tem dois aumentos de 10 por cento sôbre o
sôldo.
Capitão de infantaria Oarlos Augusto Tavares de Andrade, pensão de reserva, 129;581. Tem dois aumentos
de 10 por cento sôbre o sôldo.
Capitão de infantaria Artur LObo de Oampos, pensão
de reserva, 134~90. Tem dois aumentos de 10 por cento
sobre o sôldo.
Capitão de infantaria Henrique Alves de Ataído Pimenta, 330~88, sendo: pensão de reserva, 206~18 ; 0,14
por cento, 26t184; lei n,o 888, 23t$30; lei n. o 1 :332,
74a56; do vencimento total 84:364 são pelo Ministério
das Finanças, lM38 são polo Ministério do Interior e
69~25 são pelo Ministério das Oolónias, sondo a Guiné
11 última
província onde serviu. Tom dois aumentos do
10 por cento sobre o sôldo.
Capitão de artilharia Joaquim Alberto da Silveira,
93~73, sendo:' pensão do reserva, 90~81; 0,14 por
cento, 21592.
Capitão de artilharia Alexandre Luís de Oastro Ferreira Braga, 3M81.
Capitão de cavalaria João Carlos de Mendonça, pensão de reserva, 6M3G, sendo 7.$66 pelo Ministério do
Interior.
Capitão do cavalaria António de Freitas 'I'ôrrcs, pensão de reserva, 70,545, sendo 13r591 pelo Ministério das
Finanças.
Capitão do secretariado militar Mário Rodrigues de
Oliveira, 1701510, sendo: pensão do reserva, 1571)50;
lei n. o 888. 12660. Tom um aumento de 10 por conto
sôbro o soldo.
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e) Vencimentos
que, nos termos da. lei n.? 1:668, de
9 de Setembro de 1924, competem ao oficial em seguida
mencionado,
transferido
para a. situação de reforma pela
presente
Ordem do Exército:
- T-enente-coronel
de Infantaria Alberto Artur Sarmento,
203tS73, sendo: pensão de reforma, 192620; lei n.? 888,
11653. Tem um aumento de 10 por cento sôbro o sõldo.

9. ° -Ilinislério

da Guerra - Repartição Geral

a) Declara-se
quo os oficiais inválidos nos termos do
decreto n." 1G:443, de 1 do Fevereiro
do corrente ano,
em seguida mencionados,
contam as respectivas
antiguidades desde as datas quê vão mencionadas:
Capitães:
Francisco Palma Vargas, José Miguel Garcia de Andrado o Damião Afonso Passos o tenente miliciano Armando
Artur
Barbosa
da Fonseca. Cardoso,
todos do infantaria,
respectivamente
os dois primeiros
desde 20 do Julho de 1918, o terceiro desde 23 do Ol1tubro de 1926 o o último desde 28 de Maio do 1921.
Tenente do quadro auxiliar dos serviços do artilharia
Jaime Garcia do Lemos, desde 20 do Julho do 1922.
b) Relação dos candidatos a alunos do Colégio Militar
para o ano lectivo de 1929-H)30, classificados para admissão em conformidado com o regulamento
de 17 de Junho
de 1929,
com indicação
da preferência
que a cuda um
aproveita:
Candidatos

efectivos

Classe do exército
1.· GRUPO

Jaime de Sousa Ferreira,
filho do capitão Jaime Ferreira - Preferência
1,11
'
Mário Neves Martins, filho do tenente" José Neves Martins - Preferência 1."
Carlos do Melo Sárria, filho do major Augusto de Melo
Sárril1-Pr0ferência
2."
Vasco da Costa Álvares, filho do capitão Pedro Martinho da Piedade Á1nt1'e3 =-Prcferêncía
2.a
Dantoualdo
Josó Lobão da Cruz, filho do capitão António da Cruz Júnior - Preferência
2. a
,
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J os6 Júlio Viana Serzcdclo Coelho, filho do capitão José
Júlio Serzedelo Coelho - Preferência 2.a
Porflrio Pereira da Silva, filho do tenente-coronel José
da Anunciação Pinto - Preferência 2. a
José Maria Pinto Leite o Andrade, filho do tenente Gustavo Adolfo do S:i Viana o Audrade-c-Prcferência
2.a
António Maria dos Santos Almeida, filho do capitão António Maria da Cunha o Almeida c--Preferência 2.&
Manuel António da Costa Botelho, filho do capitão AI·
berto da Silva Botelho -- Preferência 2. a
2.° GRUPO

Francisco Teixeira Praça Frederique, filho do tenente
Francisco António Frederiq ne - Preferência 1. a
Manuel Carlos Gomes da Costà 1\1:1S8anOde Amorim, filho do general Pedro Francisco Gomes da Costa lUassano de Amorim - Preferência 2. a
Mário Augusto Barbosa dos Santos Loite, filho do major
José Barbosa dos Santos Leite-Preferência
2.a
Sérgio Batalha Bernardes da Silva, filho do capitão Mário Bernardes da Sil nt·- Preferência 2."
Manuel Tomás Reynolds de Sousa Azevedo, filho do capitão Carlos Augusto de Sousa Azevedo -Preferência 2.a
Orlando Rebõlo Coutinho, filho do tenente António' Henriques Coutinho-Preferência
2.a
Orlando Filipe Amâncio Pereira, filho do alferes Edmundo
Filipe Pereira - Preferência 2. a
João Carlos Posser Madeira Pinto, filho do major João
Madeira Pinto -Preferência
2.11
3.

0

GRUPO

Armando do Campos, filho do tenente Manuel Segismundo de Campos - Preferênrla 3.a
Henrique Eduardo Branco de 1111cedo,filho do capitão
Filipe Eduardo de Macedo - Preferência 3.11
Manuel António Dias da Silva, filho do tenente médico
António Dias da Silva-Prefer~ncÍa
3./1
Egídio Augusto Colaço Isidoro, filho do capitão Egídio
Augusto da Piedade Isidoro - Preferência 3. a
António Valadares Correia de Campos, filho do tenente
Josú Augusto Correia de Campos-Preferência
3.a
Fernando da Costa Campos e Oliveira, filho do capitão
José Joaquim do Olh'('Íra- Preferência 6.11 (Decreto
n." 15:708).
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Raúl Augusto Paixão Ribeiro, filho do tenente Raúl Mendes Ribeiro-Pref(,l'ência
7.a (Decreto n.? 11):708).
Francisco Maria <loLemos Lobato de Faria, filho do capitão Sertório Sebastião Lobato -Preferência
10.a
(Decreto n." 15:708).
Rui Gusmão Nogueira, filho do capitão Mário Nogueira - Preferência 14.a (Docreto n.? 15:708).
Luís Guilherme Mcudonça ele'Albuquerque, filho do capitão Eduardo <leAlbuquerque-Preferência
13." (Decreto n." 15:708).
Joaquim José das Dores. filho do tenente Paulino José
das Dores -Preferência
0.a (Decreto n." 15:708).
António Lopes SOco Paula Santos, filho elo tenente António Rodrigues Paula Santos-Preferência
10.a (Decreto n.? 15:708).
Febo Vargas de "Matos, filho do tenente Fernando Vargas-Preferêncin.
10.a (Decreto n.? 15:708).
Joaquim Duarte Miranda, filho <lo tenente Joaquim Miranda- Preferência
(Decreto 11.° 15:708).
Francisco Filipe Dentinho, filho do tenente Francisco
José Dentinho--Proferência
H.a (Decreto n.? 15:708).
Rui Manuel de Sodré- Poreira Monção Soares, filho do
capitão Eugénio Augusto Corroia Monção Soares, Preferência 14." (Decreto 11.° 15:708).
Alvaro Nuno de Serpa Rosa, filho do capitão Armando
José Serpa Rosa-Preferência
13. a (Decreto n. ° 15:708).
Fernando Jos6 Pereira Marques Cavaleiro, filho do tenente Manuel Maria Marques Cavaleiro-Preferência 13.3. (Decreto n.? 15:708).
Ernesto da Conceição Pereira da Cruz Pinto, filho do
alferes António de Sousa Pinto - Proforência 9." (Decreto 11.0 15:708).
António Albino Prado Douvons, filho do capitão António Albino Douvens - Prcíçrõncia
11." (Decreto
11.° 15:708).
Jos6 de Assuncão Oliveira Rodrigues, filho do capitão
António UI piano Rodrigues - Preferência 14.3. (Decreto n.? 15:708).
Fernando J086 Dua.rte Lobato, filho do capitão José Lobato - Preferência (Decreto n. ° 15:708).
João Afonso Pena Monteiro, filho do tenente-coronel módico Alberto dos Santos Monteiro ~ Proforências G.a e
13.:1
J osó Duarte Raposo Botelho
Sú Nogueira, filho do capitão José do Sá Tognoira-Proferêncins
6." o 13.a

a.a

de
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João António Facco Viana Barreto, filho do major Álvaro Salvação Barreto - Preferências 6. a e 13. a
José Manuel Carvalho Cnrdeíra Severo, filho do tenente
Domingos dos Heis Severo - Preferência 6. a
Fernando Sant' Ana Tomás, filho do alferes Joaquim
Tomás- Preferência 7.11
Angelo da Silva Nogueira da Costa, filho do capitão
Angelo David da Costa'- Preferências 8.a e 9.a
4.· GRUPO

Alberto Maria Raio de Carvulho Félix da Costa, filho
do major Alberto Evaristo Félix da Costa JúniorPreferência 3. a.
Carlos Alberto de Carvalho Bragança, filho do major
médico Cândido Baptista Mendes Bragança - Preferência 3.a
António Alberto Homem Freixo e Cunha da Costa Cabral, filho do alferes farmacêutico Alberto Homem P.
da Costa Cabral-Preferência
3.a
António Emílio Pereira do Figueiredo Cardoso, filho do
tenente Álvaro da Fonseca de Figueiredo CardosoPreferência 4. a
Luis Abreu Falcão Mona, filho do tenente-coronel Fernando T'alcão Pacheco Mena-Preferência
6.a (Decreto n.? 15:708).
José Guedes Lacerda, filho do major farmacêutico José
Guedes Lacorda-e.Proferõncíu 9." (Decreto u." 15:708).
Vasco António Martins Rodrigues, filho do major Vasco
da Gama Rodrigues - Preferência
13. a (Decreto
n.? 15:708).
João António de Magalhães Coutinho Mota, filho do tenente veterinário Gustavo da Silva Mota - Preferência 9.a (Decreto n.? 15:708).
Carlos Ayala Vieira da Rocha, filho do coronel Jaime
Augusto Vieira da Hocha-Preferência
13.a (Decreto
n.? 15:708).
Rui de Sousa Cambosos, filho do major Mário Camboses-Preferência
13.a (Decreto n.? 15:708).
José Salomão Levi Martins, filho do capitão farmacõutico Torcato Eduardo Martins-Preferência
9.11 (Decreto n. ° 15:708).
José Marcos Gonçalves Escrivanis,
filho do major
Josó Marcos Escrivanis-Preferência
13.& (Dccr to
n. ° 15:708).
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Armando Guilherme Queiroga Vulentim Carvalhal, filho
do major Armando Pereira Carvalhal da Silveira Teles Bettencourt-c-Proferéncia 13.&(Decreto D.O 15:708).
Classe de marinha
2.° URUPO

José Horta o Costa Azeredo Vasconcelos, filho do capitão-tenente Eduardo Franci. co Azorodo Vasconcelos - Preferência 2."
Jorge Silvestre Magalhâes Lcote do ROgo, filho do contra-almirante J aime Daniel Lcote do ROgo - Preferência 2.11
4.° GRUPO

Fordinando Marcelino Figueira, filho do tenente José
Carlos Figueira-Preferência
a." (Decreto n.? 15:708).
José Carlos V asconcelos e Sá, filho do capitão do mar
c guerra Alexandre José Botelho de Vasconcelos e
Sá - Preferência (Decreto n. o 15:708).
Boaventura Machado M mdes do Almeida, filho do capitão-tenente Boaventura Mendes do Almeida - Preforêncías G.a O 8. li
Luís Maria Navarro Vila-Lôbos Vieira, filho do capítão-tenente João Maldonado Vila-Lõbos Vieira-Prefcrências

7.11

(I

8. li

Armando :\!uDuel do Abreu Perostr lo Fernandes de AI.
buqucrque, filho do primeiro tenente Pcruando Perestrelo Botelheiro - Preferência 7.11
5.° GRUPO

Milicianos
Frederico Álvaro do Faria Roby, filho <lo tenente Álvaro do Faria lhchado Pinto Robv - Preferência 2.:L
Francisco
:.\In.nuel Barreto Alvim, filho do tenente módico Francisco do Sousa Alvim.
G.o GRUPO

Classe civil

Joao Jo ó

abrnl Soares de Alberguria, fllho do João
Oabral So re do Albergaria-Preferência
'§ :.:? o do
artigo 61.°
Fernando Martin
r mdonça, filho de .J oaquim Martins
:;\1ndonça - Pr ferência § 2.0 do artigo 01.0
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Gomes Cumbrera, filho de Manuel CumbreraPreferência 7.11
António de Moura Botelho, filho de Francisco António
Botelho -- Preferências 8. a e 9.~
João Le Cocq Abecassis, filho do major médico João
Mateus Abecassis - Preferência 10.11
Joaquim Cardoso Bento de Almeida, filho do capitão
José Bento de Almeida - Preferências 8. a e 9. a
Vasco Francisco Mendes de Sousa, filho de J osé Simão
Xavier de Sousa - Preferências 8.11 e 10.~
José da Costa Mendes Cabrita, filho de José Mendes
Cabrita-Preferência
18.
Francisco António Carvalho Piano, filho de António José
Piano - Preferência 18.11
Fernando de Carvalho Soixas, filho do Carvalho Seixas -Preferência
18.11
Manuel Guilherme dos Santos Fiúza Magalhães, filho do
António da Silva Fiúza de _Magalhães··- Preferência 10.1\
Mário Alberto Monteiro de Pina Cabral, filho de Mário
de Pina CabralPreferência 18.1\
António José da Costa Lôbo, filho de António Josó da
Silva Lobo --PreferCncia 18.1\
Sebastião Vasques Rodrigues, filho de .Tacinto Rodriguos
Cordeiro - Preferência 18.a
João Tolo do Seabra do Oliveira Albuquerque
Garcia
Pulido, filho de Domingos Garcia Pulido - Preferência 18.A
José Gaudõncio do Campos Pessnnha Barbosa, filho de
Fernando Borges y Pogo - Preferência 9. a
Carlos Alberto Cartaxnna Xavier do Amaral, filho de
António Xavier do AmaralPreferência 0.11
Frederico Manzarra
Marrocos, filho do António Marrocos - Preferõncia 18.a

José

11

•

Suplentes
3.° GRUPO

nogório Teixeira do Nascimento Alves, filho do tonont
.Iosó do Nascimento Alve~-Prcft\rC'ncias
8.1!. o 10.a
Eduardo Sarmento da Cunha Viana, filho <lo major Júlio
Mãrio da Cunha Viann- Prúferênciai:l 8.:1 o 13.11.
Josó Manuel Castanha, filho do tenente Humberto
elo
Nascimento
Castanha
Preferências
8.a o 14.:1

'
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António Francisco Domingues Canhão, filho do Joaquim
Francisco da Silva Canhão -Preferências
a- e 14.&
Luís dos Santos Braga, filho do tenente Isaac Vieira
Braga-Preferências
8.:1 e 10.a
Joaquim Custódio da Costa Gouveia, filho do capitão
Cústódio Rodrigues Gouyeia-Preferências
8.:1 e 10.&
Manuel Augusto Piçarra Diogo da Silva, filho do capitão
Manuel Diogo da Silva Freire - Preferôncias 8. a O 10.
António Correia de Oliveira Júnior, filho do tenente António Corroia de Oliveira - Preferências 8. a O 14.:1
Gabriel dos Santos Castro Lõbo, filho do tenente Francisco de Castro Lôbo c=Prcferõncías
8.a e 9.&
António Tomé Pires Carrondo. filho do capitão António
Tomé - Preferências 8. li e 13. a
Joaquim António Esteves Salgueiro, filho do tenente Joaquim António Salgueiro -Pr(>forências
8.:1 e JO."
Júlio César Vieira. Fidalgo, filho do tenente Vergílio
Fernandes Fidalgo - Preferências 8.11 e 14.a
Octávio Martins Ferreira. Viana, filho do tenente Amadeu Eduardo do Campos Beltrão Ferreira Vian:1Preferências 8. a e 14. a
Amadeu António Freitas. filho do tenente Maurício António de Fr itas - Preferências 8. o 10. a
José Francisco dos Santos, filho do tenente José Francisco dos Santos - Preferências 8.11 e D.a
Ilorculano Biscaia, filho do ton nto Ilorculano ~faria da
~ ilva -l>refer-'ncias
8.a o 14.11
Josó Inglês Gancho Pereira de Carvalho, filho do tenente
Jergo Pereira de Carvalho - Preferências 8. a O 14.&
Augusto Gil Ferreira Gon ·n.lve8, filho do tenente Francisco António Gonçalve - Preferências
8.a. o 14.11
Alcino Pereira. da Fon ecn Rib iro, filho do tenente António Joaquim Ribeiro - Preferências t.:I e 13.11
Carlos Albl'rto d I Brito Nascimento, filho do alferes
Tiago Dias do ... ascirnento - Proferencias 8. a O 10.&
Ars "nio Pa coalinho 1'('1' ira, filho de tenente José Marin. Por. ira - Prcferõucias 8.a o 10.:1
Carlos Alberto do Barro Teixeirn, filho do tenente Alborto 'I'eixcira-c- Profcr meias 8.a 00.:1
António Soeiro da Co ta, filho do capitão António Soeiro
da. Costa - Iroferõncias
. a C 9. a
ArmandoRaposo
Aly,lrl
Per iru, filho do capitIto RodriO'o Alnlr s r rdrt'l.-Pr
ferêndn: 8.:1 o 0.:\
Luís ..\Innu 1 do Oli\'('ir:1 Alltun
, filho (lo ten nto Manuel LuL Antlllle - Pr 'fL'r eia
.a O 10.&
II.

11

T
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Gentil Esteveíra -Marques, filho do major médico João
José Marques -Preferências
8.a e 10.a
José António Antunes Alves da Fonseca, filho do tenente José Arsénio da Fonseca Júnior - Preferências
a- e 10.a
Fernando Sérgio da Cruz Assunção Gonçalves Mendes,
filho do alferes Humberto Luís Gonçalves l\IondosPreferência 8. a
Rui Alves da -Silva Sanches, filho do tenente Álvaro
Duarte da Sil Vil Sanches - Preferência 9.&
António Relvas Pires, filho do tenente A ugusto de Magalhães Pires-Preferência
10.a
Eurico José Marques de Sousa Andrade, filho do capitão
José Maria Pais de Sousa Andrade - Preferência 14. a
Abílio Manuel Tavares Rosado Sacramento Monteiro,
filho de capitão Jofio do Sacramento Monteiro - Preferência 13./1.
António Artur de Oliveira Cnnha Semedo, filho do tenente
António Tavares Semedo - Preferência 0. a
Luciano Augusto da Cruz Dias, filho do tenente Luciano
Augusto Dias - Prefcrôncia 9. a
António Correia Pires, filho do tenente António Pires~
Preferência 8. a
Manuel da Conceição Nunes, filho do tenente Manuel
Nunes-Preferências
8.& e 14.11
Carlos Cabral de Quadros Marinho Falcão, filho do capitão Frederico Cortês Marinho Falcão - Prefcrôncia 9.&
Sérgio do Almoldn Espinha, filho do tenente Manuel J ouquim Espinhtl.-Preferência
9.a
.
José Joaquim Fernandes Rosário, filho do tenente João
Ferreira Rosário - Preferência 0. a
António Figueira Freire Ferreira Damião, filho do c< pitão António Ferreira Damião Júnior - Preferência 14.
Vivaldo da Silva Santos Rodrigues Valente, filho do capitão Pedro Rodrigues Valente - Preferência 10.&
Décio Vítor Bentos de Freitas, filho do tenente Décio
Tito da Silveira Freitas - Preferência li. a
Alfredo Soares da Costa, filho do tenente Alfredo Soares da Costa - Profor ncin ü. II
Francisco Maria do Sande l\!o.-ia Aires de Cnmpoa do
Barros l\1endes Moreira, filho do tenente Frunci '0
111. Mendes Moreira - Preferõncin U. a
Daniel de Freitas Lopos Rosa, filho do tenente Daní 1
António Reis Rosn.
Do
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José Manuel dos Reis Júnior, filho do tenente José Manuel dos Reis.
José Baptista Neto Semedeiros, filho do tenente Francisco Baptista Scmcdeiros.
4.· GIWPO

Luciano Manuel Massano Santos, filho do capitão Teodoro Vergílio da Silva Santos:- Preferência 14. a (Decroto n." 15:708).
José Ferreira Braga de Pina Cabral, filho do capitão
J os6 do Pina Cnbral- Preferência
14.11 (Decreto
n." 15:708).
Eduardo Augusto do Abreu Nunes, filho do capitão
Eduardo Augusto Tavares Nunes -Preferência
10.'"
(Decreto n.? 15:708).
Eurico Augusto da ilva Guardado, filho do coronel
Fernando Augusto da. Silva Guardado - Preferência
13.11 (Decreto n. ° 15:708).
Carlos Fernando Lacerda Benigno, filho do major António Maria-Preferência
9.a (Decreto n.? 15:708).
Manuel Faria. Barreto "Magalhães, filho do capitão Alberto Tavares de Magalhães - Preferência. 10.11 (Decreto n.? 15:708).
Modesto d(' Melo Coelho Carmona Barreto, filho do coronel Modesto Coelho Barreto-e-Preferênciaa
7.8 o 8.a
Luís Tiago Abreu da Costa de Sousa e Macedo, filho do
major Luís da Costa de Sousa e Macedo - Preferências 8.:1 o 13.11
José Manuel de Castro Ene Ferreira, filho do capitão
Manuel N. Forreira-Preferências
8.a e 9.a
Rui da Rocha Leão de
Pinto Abreu Souto Maior, filho do major Primo do Sá Pinto Abreu Souto l\!aiorPreferências 8.11 e 9.:l
Manuel S. Romão Ferreira da. Fonseca, filho do capitão
Jo, o Vítor Ferreira da. Fonseca. -Preferências
8.a
o 10.&
Joaquim Manuel de Alvim e Norton, filho do major Joaquim P ixoto Martins Mendes Norton-Preferências
t3.a () 9.a
Manu I Andrade de Beire J unqueira, filho do capitão
Manuel de Beires J unqu ira - Preferências 8. a elO. ti
Arnaldo Joubert Cabral do Quadro, filho do capitão
Ernesto
ardoso Cabral do Quadro -Pr
forências
8. e 9.11.
á
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Francisco
Cândido dos Reis, filho do tenente José Manuel dos Reis - Preferências
8. a e 9. a
César Emílio Braga do Andrade o Sousa, filho do capitão Emílio Silva de Audrade
o Sousa-c-Pref
rêucias
e 11.:1
Rafael Jorge Rito da Fonseca,
filho do capitão Joaquim
da Fonseca-Preferência
8.:>
Josó Luís Ferreira
Lamas, filho do major José Cunha
Lamas - Proferõnciu
9. a
.Álvaro Queiroz do Morais, filho do major médico Joaquim Morais de SousaPreferência
10. a
Carlos
Ed uardo Cam pelo de Andrade
Bandeira.
do
Lima, filho do tenonto coronel Vicente Bandeira
do
Lim n - Proforõncie
\). a
Manuel Carlos Guerra dos Santos, filho do capitão Carlos David dos Santos-Proferência
10.11
Rogério 110nto Falco Sarmento Pereira, filho do capitão
Augusto César do IIIonto Falco Pereira - Preferência
10. a
Emanuel
.X avier Ferreira
Coelho, filho do capitão ~[anuel Benjamim Rodrigues
Coelho-e- Proforõncia
g.11
Vasco Valente Perfeito Bruto da Costa, filho do coronel
Bernardo
Fruncísco
Bruto
da Costa - Prof rêucia

s.-

13.:1
Fernando
António Pimenta Boje Godinho, filho do major
José Garcia ~IarC[ues Godiuho-c-I'rolcrencíc
H.a
Carlos Cogigas do Almeida Lima, filho do t nonto-coronel Armando
do Almeida Lima - Prolorõncins
9. ~ O

13.1\
Álvaro
da. Cunha Santos N ogueira, filho do alfc ros '1varo dos Santos Nogueira -Preferência.
g.n
Fernando
do' Mesquita,
filho do major Manu 1 do 10quita.
Tiago Adalberto
do Brito Nascimento,
filho do alD r08
Tinga Dias do Nascim uto.
Vital' Hugo Josô do Leiria.
Borges, filho do Ifore
José Francisco Borges.
Roborto
L aI Houl<s, filho do tenouto Roberto Ribuil'o
Roblos.
Classe de marinha
António Jo 6 Gonçalv s Ui) á ...To~uoirn, filho do apin
tão-tenente
Salvador do Há Nogou iraPr -fer Ilda. 8.
.José Carlos Pinh iro da Silva, filho do primeiro tenente
a
Juvcnul Samuel da Sih'aPr ferC'I;!cia 8.
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Augusto José do ~fn" do Bcbola da Mota, filho do capitão-tenente Augusto do Paiva Bobola da l\fota-Preferência 8."
António Alves Avila (lo Melo, filho do capitão-tenonto
Alfredo da Silveira ),sila o Melo - Preferência. 8. a
Joaquim do Freitas Morai, filho do capitão-tenente Joaquim de Freitas Morais.
Eduardo Borges d
011 a Arriscado, filho do primeiro
tenente Alfrerlo do Sousa Arriscado.
António Fuschini Serra, mito do primeiro tenente VítorSerra.
6.° CUL'PO

Classe civil

Man 111'1 Carlos Guerra

do Santos, filho do Carlos David dos . ntos.
V(\flCO
Valente Perfeito Bruto da Costa, filho do Bern: rdo Francisco Bruto da Co ta.
'Manuel S. Romão Ferreira da. Fonseca, filho do João
, itor Ferreira dn. Fonseca.
António Josó Gonçalvc do Sá ....
Togucira, filho do Salvador do 'á Norru ira.
João da Costa Artur, filho do Valentim Artur.
António B rnardo da Fon cca O Cunha, filho do António
Bernardo da Fo seca o unha.
Manu I Domingos Duarte ispo, filho do António Duarte
Bispo.
Fernando Gonçalves Namorn, filho de António Mondes
'amora .
•Iaituo Barreto Pereira dos Iioi , filho do Jaime Pereira
dos Heis .
•Joaquim António da Silva Carvalho, filho do Joaquim
António do Carvalho.
Ohl tuii 1'10

1mm
.\ br il

10 -

Capit. o
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"dico miliciano
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módico mil iciauo Armando
de infantaria

Eduardo

2.' Sério
Sacadura

Augusto

Fal-

do Sonsa

Rectificações
Na Ordem do Exército n.O 14, 2.n série, do corrente UIlO,·p. 235,
1. 32, onde se lê: «Carvo», deve ler-se: "Corvo»; 1. 33, onde se ln:
«Caría», deve ler-se: «Maria».

Ilamilcar Barcinio Pinto.
Está conformo.

o Ajudante

General,

A.

N.O 16
MINISTERIO DA GUERRA
25 DE OUTUBRO DE 1929

ORDEM

DO .EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se ao Exército o seguinte:

1.o -

Por decreto de t3 de Julho do corrente ano:
liuistério da Gllma - Repartição Geral

Promovido
a sub-chefe
tério o primeiro contínuo

do pes oal menor deste MinisHenrique Lopes do Rêgo.

2. o - Por decretos do 12 do corrente mês:
Uioi tério da Guerra - t.a Direcção Geral- 2.a Repartição
Qua.dro especial a que se refere o n.s 5.°
do decreto n.v 7:823
Tenente miliciano do serviço do udministrução militar
do mesmo quadro, cm inactividade,
Henrique
Carlos de
Moura, por t r terminado a pena que lho foi imposta .

•

Conselho Tutelar e Peda.gógioo dos Exércitos
de Terra. ti Mar
Vice-presidente
O general
J osé J u tino Teix ira Botelho, fi ando
xonerndo
do director
do Colégio Militar.
Reserva
apitão módico, em inactividad
, Jo ó • Ianuel Vieira
a tro Silva, por ter sitio julgado
incapaz do s rvíço
nctivo p ln junta ho 'pitalur de insp cc;rlo, desde :30 de
Setembro do corr nto uno.
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Major médico miliciano, de reserva,
Luís dos Heis,
nos termos do § único do artigo 2.0 o artigo 72.0 do
decreto n.? 1G:443, do 1 do Fevereiro do corrente ano,
desde 16 elo Setembro findo, ficando nula o elo nenhum
efeito, desde esta mesma data, a parto do decreto de 31
do Março do 19:J8, quo lho deu baixa do serviço militar,
por ter sido julgado incapaz de todo o serviço pela
junta hospitalar de inspecção.
Coronel, na situação do reserva, José Gomes Góis
Júnior, por ter atingido em () do corrente mês o limit
de idade, nos termos da alínea Cl) do § 4.0 elo artigo 10. o
do decreto n. ° 17::578, do 27 do Setembro do corront
ano.

Ministério da Guerra - neparli~lio Geral
Reforma

Enfermeira militar Maria Eduarda Brak Lnmy Lopes
Alvos Arade, nos termos do artigo ~5. ° do decreto
n.? 4:756, do 28 de Agosto do 191 , por ter sido julgada incapaz do todo O serviço pela junta hospitalar de
inspecção.

3. o - Por decretos de 19 do corrente més :
Ministério da Guerra -; ta Uirre~ão Geral- VI nepartição
Concedidas as vantagens do que trata o § único do
artigo 6.° do decroto n." 5:570, do 10 do Maio do 19H),
modificado pela lei n.? 1:030, de 28 do Agosto do Hl20,
desde as dlt'tas que lhos vão designadas aos oficiais cm
scguidu mencionados:
Por terem completado o tempo de serviço efectivo, como oficial, necessário para o segundo aumento de tO por cento
sôbre o sôldo :

Infantaria-major
Joaquim António Costa, na 3.a Repartição do. L." Direcção Geral do Ministério da Gu rra,
desdo 17 de Agosto do corrente auo ; capitão António
Maria Falcão '1'01·, na gu rda nacional republicana,
desde 17 de J unho do corrente ano.
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Cavnlaria-c- capitães:
D. António de Almeida, na disponibilidade,
Armando
Idalino da Cruz M squita, no
quadro da arrua, desde 1 de Novembro de 1\)28, José
Lúcio de Sousa Gonçalves
Nunes, na 4." Repartição
da 2.11 Direcção Geral do Mínistério da Guerra, desde 1
de Setembro do corrente ano, Luis António de Carvalho
Viegas, adido, no 1Iinistér' o das Colónias, desde 2 de
Jnlho do corrente ano.
orvico da admini 'tru\,ão militar-majores:
Luis António ...[ogueira, na manutenção
militar, Vitorino Maria
Gonçalves Cauelhas, na 2,1\ companhia da administração
militar,
desde 1 de Nov .mbro de 19~8; capitão Eurico
Bnptlsta
Severo do Oliveira,
na Delegação
da 3.3 Repartição da 2.n Dir cção Geral do Mini tório da Guerra,
desde 1 de Novembro de 1928.

Por terem completado o tempo de serviço efectivo, como oflcial.,
necessário para o primeiro aumento de 1.0por cento sôhre
o sóldo:
Infantariacapitão miliciano do quadro especial Manuel dos Santos Baeta,
no depósito
do publicações,
desde 19 do corrent
mês; tenentes: Joaquim Ramos,
Reparado do erviço, de do 31 (1 D zembro do 192G,
Diogo :\1artiuoz d Lima, no batalhão de caçndoros n.? 9,
desde 18 de Setomlno do 192 , Rui J OSÓ da • ilva Lour iro, adido, no ..1iui tório das Colónias,
de do 1 do
Dezembro
de 102 .
Aoronàutica-ccapitão Eduardo do Ro ário Gonçalves,
no depósito do material aeronáutico, desde 1 do Novom-

bro do 1927.
\\rYiço de administrnção
militar - coronel Francisco
Homem (lo 1.igucircdo,
na Escola Prúticu de Arlministrução Militar, desde 1 de Outubro do. COIT('l1tl ano.
Quadro auxiliar do artilharia -major]
sidero Duarte,
uu dir cção do
rvíço v t rinúrio militar, de de 2:3 do
Julho do corrente uno; capitãos : .To. é Inácio e Luís ela.
·0 ta, na
. companhia do trem hipomóvol, desde 1 do
No\'('mhro do 1928.

Dado provim n no rccur: 0, iot rpo to porante o Con,('lho (} Rocur o pelo ton nt cl \ artilhat'Ía ~\lt':\al1dro
Ant6uio MOIl!' de. \v. \'l do, (h ndo. t ond I '('r promO\ i(lo no pO to imediato, contt udo pnrn. todo
o ('('eitos
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a antiguidade dêsse pOsto desde a data em que lhe coube
a promoção, voltando a ocupar na escala de acesso o
lugar om quo se encontrava antes da preterição.
Governo Militar de Elvas

Capitão, o tenente de cavalaria, ajudante do campo
do governador, Artur Augusto Mascarenhas da Piedade,
contando fi antiguidade desde 7 do corrente mós.
Quadro especial a que se refere o artigo fi. o
do-decreto n.v 7:823

Tenente miliciano de infantaria do mesmo quadro,
adido, Antero Albano da Silva Cabral, que de regresso
do Ministério do Interior se apresentou cm 12 do corrente mês, por ter deixado de prestar serviço na guarda
nacional republicana.
Quadro da arm a do artilharia

Capitão, o tenente de artilharia, no quadro, Álvaro
Tavares Afonso dos Santos, contando a antiguidade para
todos os efeitos desde 30 de Setembro findo.
Regimento de artilharia

ligeira

0.0

1

Capitão, o tenente de artilharia, no quadro, Eliseu
Jos6 Pinto Vilas Boas, contundo a antiguidade para todos
os efeitos desde 30 de Setembro findo.
Grupo mixto independente de o.rtilharia montada n.O14-

Capitão, o tenente Hildcberto
Medeiros, contando a antiguidade
desde 30 de Setembro findo.
Regimento de artilharia

António Botelho de
pnra todos os efeitos

de costa n.O2

Capitão, O tenente do grupo independente d artilharia
pesada n." 1 Osvaldo da Conceição Vieira Andrade, contando a antiguidade para todos os efeitos desde 30 de
Sr tembro findo.
Grupo de dofeso. submarina

Capitão, o tenente Alexandre
Sou a, contando a antiguidade
desde 30 do ot mbro findo.

de costa

Adolino Fernando
d
para todos os efeitos

2." Série
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Quadro da. arma de cavalar-ia

•

Coronel, o tenente-coronel de casalaria, da 4.:1Repartição da 2. n Direcção Geral do Ministério da Guerra,
Manuel da Costa Latino.
Regimento de cavalarta n.· 4

Major,
lheiros.

o capitão José do Melo Pinto de Gusmão CuDirecção

da. arma de aeronántdca

ajor, chefe da 2. li Repartição, o capitão de aeronáutica, chefe interino, José Francisco Antunos Cabrita.
Esoola Militar de Aeroné.utica

Capitão, o tenente de aeronáutica Filipe Gomes Vieira.
Adidos

Major,

o capitão de artilharia, adido, em serviço no
das Colónias, J osó Guerreiro de Andrade,
contando a antiguidade desde 18 do Março do 1922 e
para efeitos de vencimentos desde 30 de Setembro findo.
Capitães, os tonentcs de artilharia, adidos, em serviço
no Ministério do Interior, Eduardo Borardo Lapido
Loureiro, o em serviço no Ministério das Colónias, Alexandre António Moura de Azevedo, Olegário José Antunes e Carlos do Sousa Gorgulho, contando a antiguidade
o terceiro desde 14 de Abril de 1928 o para efeitos de
vencimentos desde 30 de 'etembro findo, O segundo para
todos os efeitos dosdr 24 de Março de 19~8 e os restantes para todos os efeitos desde 30 do Setembro findo.
Coronel de cavalaria, no quadro da arma, João Rodrigues Ascensão, por so encontrar desempenhando uma
comissão de serviço dependente
do Ministério da Instrução Pública, nos termos da alínea b) do n.? 4.0 do § 1.1}
do artigo 10.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro
findo; major U aeronáutica, sub-director das oficinas
gerai d material neronáuti o, Eduardo do Rosário Gonçalv s, nos termos da alio a d) do n. o 4.0 do § LOdo
artigo 10." do d creto n.? 17:37 , do 27 do Setembro
findo, ficando exonerado de director do depósito de material fi ironáuti o, e os t n ntes, do r gimonto do artilharir, ligcirn n. o 4, ...Ianuel da R assurrcição Vic ute, e
do batalhão de autouiobüi ta António I ibeiro do Mendonça, por lhe ter sido concedida licença ilimitada.

Ministério
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Reserva
'I'enonte-coronel
de engenharia,
adido,
Escola Militar, Artur Alberto Meireles de
riques, por ter sido julgado incapaz do
em 7 do corrente mês pela junta hospitalar

2." Série

professor
da
Campos Hen-"
sorviço activo.
de inspecção.

Refõrma
Capitão,
na situação de reserva, João Pires, por ter
atingido o limite de idade, nos termos da alínea a) do
§ 4.0 do artigo 10.0 do decreto n , o 17:378, de 27 de Setembro findo.

Ministério da Guerra - 2.a Direc~áo Geral- P Repartição
'I'enonte-coronel,
o major de cavalaria,
José de Almeida.

chefe da 2. n Sec-

~110, Artur

Ministério da Guerra - Repartição Geral
Reforma
Capitão capelão, do extinto corpo do capelães militares, <1,0 Hospital Militar do Perto, Gabriel Domingues
Ferreira,
por ter sido julgado incapaz de todo o serviço
pela junta hospitalar
do inspecção.

4.

0_

Pertarirs

Por portarl.a de 11 do corrente mês:
Ministério da Guerra-Repartição do Gabinete
Manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, e sob proposta do Conselho Superior
do Viação, que funciona junto do Ministério do Comércio
e Comunicações,
louvar o capitão do serviço de administração militar Augusto
Alves Rodrigues,
delegado da
Inspecção das tropas de comunicação junto daquele Conselho, pelo zõlo e solicitude com que desempenha
as
funções de tesoureiro
e pelo completo o bem elaborado
relatório da gerência dos fundos do referido Conselho no
ano económico de 1928-1929,
relatório
que apreciado
devidamente
por todos os vogais mereceu os maiores
louvores.

2." Série
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Por portaria de 12 do corrente mês:
lIinistério da Guerra - 3. a Direcção Geral-I.

a Repartição

Para execução do artigo 55.0 do decreto n.? 17:378,
de 27 do Setembro do corrente ano, manda o Govêrno
da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, q ue
soja nomeada uma comissão constituída pelos oficiais
abaixo designados, servindo o primeiro como presidente,
a fim de organizar o diploma destinado a regular- a situação, condições do promoção,
tirocínio o estágios a que
são obrigados os oficiais com o curso do estado maior
julgados aptos para o mesmo serviço :
Coronéis, com o curso do estado maior: de artilharia
Aníbal Augusto Ramos de Miranda, Alfredo Baldulno de
Seabra. Júnior e João Augusto Crispiniano Soares ; de
ipfantaria Fernando Augusto Borges Júnior e de cavalaria Manuel Firmino do Almeida Maia Magalhães.

Por portaria de 19 do corrente mês:
lIiuistério da Guerra - I. a Direcção Geral-i.

a nrparti~ão

Louvado O coronel de infantaria Octávio Frederico
Dias pelo zelo, dedicação, tato e competência com que
desempenhou no Colégio Militar, durante vinte e dois
.unos, os cargos de' instrutor, comandante de companhia,
secretário o sub-director, especialmente êsto último, que
exerceu durante onze anos e em que deu constantes
provas da maior lealdado pa.ra os seus chefes.

Por portaria de 21 do corrente mês:
lIinislério da Guerra - Repartição do GaiJiuete

Tendo o capitão de engenharia Vergílio A
nio Gomos Ferreira Quaresma 'procedido à. modificação da,
estação radiotelegráfica elo Coimbra, modernizando o
material e adaptando-o a onda contímin o telefonia" no
que demonstrou n sua muita competência técnica e boa
vontade no serviço, e do quo resultou uma. apreciável
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economia para o Estado: manda o Govêrno da República
Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar o referido
oficial pela execução do referido trabalho.

5. o - Por determinação do Govêrno da Ropúbllca:
Ministério da Guerra- 2. a Direcção Geral- 3. a Repartição
I

Adjunto; o capitão do serviço de administração militar,
no quadro do mesmo serviço, Manuel António de Olival
Júnior.
Delegação na 4.' Região militar

Adjunto, o tenente miliciano do serviço de administração militar, do quadro ospecial, Henrique Carlos de
Moura.
3.' Região militar

Ajudante de campo do comandante interino, o tenente
do grupo mixto independente de artilharia montada n.? 14
Francisco Pereira de Lacerda Machado.
Quadro da arma de infantaria

Coronel de infantaria Octávio Frederico Dias, ficando
exonerado de sub-director do Colégio Militar.
Capitão de infantaria, do Colégio Militar, Fernando
Sobrinho Toscano.
Regimento de infantaria n.? 12

Tenente do batalhão ele metralhadoras n." 2 Raúl de
Figueiredo Rodrigues do Almeida, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria

Capitão de infantaria,
Sande Lemos.

no quadro

n.' 17

da arma, A.fonso

Regimento de infantaria n.' 20

Capitlo de infantaria, com o curso do estado maior,
adjunto da 2. a Região militar, J osé Guimarães Fisher.
Batalhão de oaQadores n.O1

Tenente do batalhão de caçadores n. o 8 Guilherme dos
Santos, pelo pedir.

2." Série
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Batalhão de caçadores n.« 8

Comandante, o tenente-coronel de infantaria do distrito de recrutamento e reserva n.? 18 Joaquim Leitão.
Batalhão de metralhadoras n. o 3

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Manuel
Francisco Candeias, pelo pedir.
Direcção da arma de artilharia

Adjunto da 1. Repartição, o tenente-coronel do grupo
independente de artilharia de montanha n." 12 Fernando
Cardoso de Albuquerque .
tl

. Regimento de artilharia de costa n.s 2

Tenente de artilharia, no quadro da arma, Belarmino
Raúl Barros de Vasconcelos .
. Grupo independente de artilharia. de montanha :ri .• 12

Comandante, interino, o major Emílio Duarte Oadima .
Inspecção dás tropas de comunicação

Chefe da sob-delegação da delegação militar do Lisboa-Rossio, o tenente de infantaria, da 2.11 Repartição da
1.a Direcção Geral do Miniatério da Guerra, Vergilio Au.gusto da Rosa Mendes.
2." companhia de saúde

Tenente módico miliciano do extinto regimento de artilharia n.? 7 António da Costa Pais.
Direcção do serviço de administração militar

Adjunto da 3. a Repartição, o tenente do serviço de
administração militar, no quadro, Manuel Gomes dos
Santos.
2." companhia de administração militar

Tenente do serviço de administração
merário, Humberto de Sousa Araújo.

militar, supranu-

Escola Central de Ofioiais

Professor adjunto do curso do estado maior, o capitão
de artilharia, com o mesmo curso, Joviano Lopes.
ecretúrio, interino, o tenente do secretariado militar,
da 3." R partição da 1.li Direcção Geral do Ministério
da Guerra, Acácio Antunes.

•
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Colégio Militar

Director, o coronel de cavalaria, Curo o curso do estado
maior, no quadro da arma, Júlio Ernesto de Morais
Sarmento.
Sub-director, o coronel do regimento de infantaria
n. o [) Celestino Júlio Garcia. Gomes.
Professor provisório, o capitão de infantaria, no quadro da arma, Armando das Neves Larcher.
Depósito geral de material ele aquartelamento

Tenente do infantaria, do comando militar de Almeida,
António de Oliveira, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.

6.

Ministério da Guerra - Reparlição do Gabinete

o-

Teudo sido agraciado com a medalha de Agradecimento
da Sociedade Portuguesa da Cruz V crmolha o segundo
sargento da Escola Prática de Infantaria Rogério António
dos Santos ó-lhe permitido usar as respectivas insígnias.

7. o -Ministério

da Guerra - La Direcção 6eral- .. Reparliçi@

a) Declara-se que pelos decretos abaixo indicados,
publicados no Diário do Goxêrno n.os :?33 O 230, 2. n série, respectivamente de 5 o 14 do Outubro do corrente
ano, foram condecorados com os graus das Ordens Militares da. Tõrre e Espada, Cristo, Avis e S. Tiago da
Espada, que lhes vão respectivamente designadas, os
seguintes oficiais;

For decreto de i do corrente mês:
OrdCln

MUitnr <la Tórrc

c Espada

Oficial com palmn

Tenente-coronel
de infantaria .António
Joaquim de
Almeida Valente, pelos serviços prestados nas opornçõos
militares realizadas 11(1. província do Angola cm 19181919 para a ocupação e pacificação da região dos Dembos.
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<lo Cristo

Oficial

Capitães: de infantaria Herculano Cardoso do Amaral, Francisco Augusto da Cunha e J osó Maria Correia
Cardoso.
Cavaleiro

Major do infantaria Teófilo Mauricio Constantino de
.Morais.
Capitães: de infantaria António Gonçalves Ferrão,
}\.fan~el da Silva Guerra; do serviço do administração
militar Manuel Augusto Edmond dos Santos e António
da Cunha Osório Pedroso .
. Tenentcs ; de infantarie Amândio Augusto Durão Fialho, Abílio do Assunção Lorena, Romano Maximiano
Rodrigues, Numa Pom pílio Rosendo Correia; milicianos
Horácio Lopes Gonçalves e Mariano Moreira Lopes;
de artilharia António J oaquim Miranda; de cavalaria
Matias Gabriel da Silva Soares e Clemente José Juncal;
de aeronáutica José Manuel do Mendonça e António
Gonzaga Pinto; do secretariado militar António Isidro
Gama.
Ordeln

Militar

de .Avis

Gramlc oficial

Coronéis: do infantaria, com o curso do estado maior,
João do Almeida o do infantaria António Bivar do Sousa;
do artilharia Vorgílio Pinto da Silva ; do engenharia Manuel Gonçalves Azevedo o Castro; módico Adriano Luís
do Oliveira Possa.
Comendador

Tenontos-coronéis:
de artilharia. Fernando Fa\cão J
Pacheco Meua o Anacleto Domingues dos Santos; do
engenharia Luís do Menosos Leal; médico, reformado, I
António da Cruz Rodrigues dos Santos.
Majores: de infantaria Boaventura da Encarnacãn
Aguiar o João Pedro da Silva; do cavalaria Carlos E)1génio Alvares· Pereira;
médico António Augusto (h
V eiga o Sousa.
(
Oficlnl

Capitães: de infantaria António Gomes da Cruz, Adolfo
de Jesus Leopoldo, Manuel Ribeiro da Laje o Francisco
do Assis da Silva. Ramos; do serviço do administração
militar António Tomé O miliciano Artur AIres Caetano.
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Cavaleiro

Tenentes: de infantaria José Simões Martinho, Francisco Holbeche Fino, e milicianos Álvaro Pereira de
Almeida, Bento Teodósio Tomás Cabrita, José Gomes
Silveirinha e Carlos José de Almeida Anjos Assis; de
aeronáutica Frederico da Conceição Costa; do quadro
auxiliar de artilharia José Domingos Rodrigues Candeias.
Ordel'll Militar

de S. Tià~o

da Espada

Oficial

Tenente-coronel de infantarin, com o curso do estado.
maior, Josó Joaquim Ramos.
Cavaleiro

Capitães: de infantaria Gastão Adalberto Sousa Dias;
de artilharia Alexandre Augusto de Faria e Sousa do
Vasconcelos e Sá.
Tenentes: de infantaria Alfredo da Silva Cardoso e
Rodrigo Brandão Guedes Pinto; chefe de música Manuel
Joaquim Canhão.

Por decreto de 3 do corrento mês:
Ordel'll l\.l:ili'tar de A-vi.."
Grit·Cl"llZ

Generais: Domingos Augusto Alvos da Costa Oliveira
e do quadro do reserva Eduardo Pellen.
Grande oficial

Coronéis: de infantaria Alexandre José Malheiro, José
Cãndido de Assis e Almeida Matos, João" Maria Ferreira
do Amaral; de artilharia Alexandre Herculano Garcia
e na situação de reserva Guilherme de Campos Gonzaga; veterinário do quadro de reserva António Augusto
Barradas.
Comendador

Tenentes-coronéis:
de cavalaria Eduardo Augusto do
Oliveira Pessoa; de engenharia Carlos de Barros Soares Branco.
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Majores : de infantaria Luís Quirino Monteiro, Álvaro
Pacífico de Oliveira e Sousa, J aimo Madeira Pinto, Francisco Paula e Silva Ramos, João Carlos Toles de Azevedo
Franco
e António Correia da Silva Carvalho;
de artilharia José Muc-Bride Fernandes
e José Agostinho;
de
cavalaria Augusto Rodrigues Mendes Moreira;
de engenharia Pedro Carlos Alexandre
Pezarat e Ventura Malheiro Reímão ; de aeronáutica
Alfredo Duvalle Portugal; farmacêutico
Jníme Josó da Costa; do serviço de
administraçãc
militar
Eduardo
Glledes
de Carvalho
Monoses ; do quadro au riliar dos serviços de artilharia
Isidoro
do Rosário Coelho; do quadro auxiliar dos serviços de engonharia
José Augusto Góis.
Oficial

Capitães:
de infantaria Manuel Joaquim de Magalhães,
Celestino
Baptista
da Silva, Manuel da Silva Guerra,
Luis Alberto de Oliveira, Augusto Bernardo
de Freitas
Júnior,
Alfredo Augusto da Silva Braga, João Augusto
ao Rêgo Bayam, José Duarte Grais, Joaquim de Góis
Nogueira, Alberto Teixeira
de Faria, Artur Garcia Malheiro, José Ribeiro Barbosa, do quadro de reserva José
Miguel Garcia de Andrade e miliciano J osé Gomes Teixeira;
de artilharia
Augusto Picão da Silva Telo, José
dos Santos Rodrigues Brás, Nuno Ályaro Brandão Antunes e miliciano Alfredo Horácio da Cunha Nery; de cavalaria Joaquim
Baptista Belo de Carvalho;
de aeronáutica Celestino Pais Ramos e Álvaro Ilorculano
Pinho da
Çunha ; farmacõutico
António Dionísio Garras;
voterinário miliciano Francisco Avelino de Sousa Amado; do
serviço do administração
militar Mário Rodrlguos de
Carvalho,
João Coelho Lopes, Manuol Augusto Edmond
dos Santos, António da Cunha Osório Pedroso o Adolfo
Moreira
(lo Freitas;
do quadro auxiliar dos serviços do
engenharia
Joaquim Gonçalves.
Cavaloiro

Tenentes:
de infantaria
José da Encarnarão
Alvos
do Sousa, António Gomes Rocha, João Inácio' da Silva,
Fernão
Marques Gomes, Álvaro Ferreira
Godinho, Armundo Jorge do Oliveira Sarniva,
Amorim Henriques,
Munt.el Dias, Romano .faximiano
Rodrigues,
João Gomos da
ilva Teixeira,
José da Rosa Mendes, Manuel
Gonçalves da. Silva, Alfredo da Silva Cardoso, Joaquim

•
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dos Santos Marcelino Coelho, Humberto
do N ascimento
Castanha,
António da Encarnação
Santos Vieira, José
Estêvão Pereira Reis, Joaquim José Saldanha,
Bento de
Jesus Seguro Ferreira,
Afonso Eurico Ribeiro Casais,
Raúl Martins da Costa, e milicianos Alberto Cândido
Rebôlo Branco,
Joaquim do Lomos Salgueiro Rêgo; de
artilharia
José Roberto Raposo Pessoa, Jusó Guilherme
Duarte
Perry
do Almeida c Brito, Joaquim Ermitério
Adríão Sequeira, Ricardo Seabra de Mascarenhas,
AnÍbal Scipião Formosinho
c Silva c miliciano Carlos Nunes do Castro Paiva; do cnvalaria João Rosado, António Inocêncio Moreira de Carvalho, Eduardo Alberto do
Abreu Brasiol, Antero Fernandes,
Amadeu Bucetn Martins o miliciano
Rui Pessoa
Melício ; de noronáutica
Arnaldo de Carvalho
'I'ôrrcs ; veterinário
João António
Lopes
Alves;
do serviço
do administrnção
militar
Álvaro de Oliveira o Franklin
Rodrigues
Carvalheira,
o
miliciano Mário Nogueira de Freitas;
do secretariado
militar Raúl Carlos Borges elo Macodo ; do quadro auxiliar
dos serviços do artilharia
Manuel Caramelo
e picador
Eugénio Artur Candeias Poreira.

Por decretos de fi do corrente mês:
Ordetn

~J"ilitflr

de

Avis

G.·n;-crnz
Gonornis : Artur
Sampaio.

Ivens

Ferraz

e José

Ernesto

do'

Comendador
'I'enontes-coronéis
: do infantaria
Ilcrmonegildo
Augusto do Faria Blanc J únior O António Henrique
iniões
de Sousa.
Major do infantaria,
com o curso do estado maior,
H.aúl Frederico
Unto.
OncJlll
Capitão

de infantaria

Emídio

Augusto

Vergílio.

Cavaleiro
Tenentes:
de infantaria
Aníbal do Faro Viana, António Alves de Pinho c Freitas, João Baptista do Lima e
Octávio Baptista da Silva Lemos.
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b) Declara-se que por portaria do Ministério dos Nogócios Estrangeiros, de 2:3 do .\laio do ano findo, publicada no Diário do Gorêrno 11." 138, 2./1 sório, de 19 de
J unho do me51110auo , foi louvado
tenente do infantaria u.? 16 Manuel de :JIeneses do Xlolo Vaz de Sampaio,
por ter demonstrado no oxorcício das funções a eu cargo,
como adjunto do técn ico de e 'tu dos conómicos e estatísticos do :\linistório dos ....ogócíos Estrangeiros, o nomeadamente como secretário adjunto da Conferência
Económica Luso Espanhola, muita competência, z610 e
dedicação, concorrendo assim para o bom êxito dos trn,
halhos da roforidr, conferência.

°

c) Declara-se que por portaria do Mlnistório da Marinhn , do 31 do .Agosto do corrente ano, publicada no
Diário do Goxêrno n. o 207, 2. a série, do (3 do etom bro
último, foram condecorados pelo Instituto de Socorros
n. Náufrngos , com a medalha do prata do Filantropia e
Caridade, o major do infantaria em orviço na guarda
nncional republicana. João Pedro da Silva o o tenente do
ínfnntaria J osó dos Santos, e com a do cobro os tenentes
do infantaria António Paula Santos ·0 José do Oliveira
Noto.
d) Declara-se qUl', nos termos do artigo 5.0 do regulamento dos concursos para os lugaros do promotor o
defensor perante os tribunais militares, aprovado por
decreto do 27 do Abril de Hill, foi publicado no Diario
do Goxêrno n.? 2137, :?,/I érie, do 11 do corrento mês,
quo as provas do concur o pnrn. promotor do justiça
junto dos tribunai militares territoriais, 11 que 50 ror, re
a disposição
8.& da Ordem do Exército n.? 11, 2.1\ série,
do 1929, deverão comoear ti. roalizar-se no dia 18 do
mês do Novembro próximo, polas 12 horas, no edifício
do Supremo Tribunal Militar, tendo a elas sido admitidos, por sa íisfuzcrem
às exigências do artigo 4.0 do
me mo regulamento, o seguintes oficiai :
'I'ouentc-corouel do infantaria João Rodrigues Baptista.
::\Iajor do infantaria Manuel Valente.
Capitães do infantaria Carlos Ribeiro P stana o Joaquim Mondes Bragança.
e) 11 clara-se q 110 por portaria do ...1inist "rio do Intorior, do 8 do Julho do corrente ano, publicada no Di(o·io
do Govêrno n.O 1D9, 2,1\ órie, do 12 do mesmo mês, foi
louvado o tenento do inf:1otaria Franci co Josó D<.'ntinho,
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pela muita dedicação, inteligência e lealdade com que
orientou os serviços de informação, e ainda pela forma
incansável como se desempenhou do cargo de adjunto da
polícia de informações no distrito de Faro.

f) Tendo sido agraciado pelo Govêrno da República
Francesa com o grau de O.fficier de l' Ordre de l'Etoile
d'Anjouan o capitão do serviço de administração militar António Libanío Fernandes Gomes é-lhe permitido,
em conformidade- com as disposições do regulamento das
Ordens Portuguesas, aceitar aq nela mercê e usar as respectivas insígnias.
I

g) Declara-se que por portaria do Ministério da Marinha, de 12 de Junho do ano findo, publicada no Diário
do Governo n.? 135, 2.a série, de 11 do mesmo mês, foi
condecorado pelo Instituto de Socorros a Náufragos com
a medalha de cobre de Filantropia e Caridade o tenente
do secretariado militar Aníbal Falcão.
h) Tendo sido agraciado pelo Govêrno da República
da Checo-Eslováquia com as insígnias de pilõto-avíador
do seu exército o major de aeronáutica Luis Carlos da
Cunha e Almeida é-lhe permitido, em conformidade com
o regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquela
mercê e usar as respectivas insígnias.

i) Tendo sido agraciado por Sua Majestade o Hei da
Bélgica com a comenda da Ordem de Leopoldo II o
coronel de infantaria, com o curso do estado maior, João
António Correia dos Santos, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do regulamento das Ordens
Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas
insígnias.
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:
Medalho. do ouro
L"

:Qireeção Geral-

Tenente-coronel

3." Repartição

Henrique de Melo.

Regimento de infantaria n.s 7

Major José Lôbo Alves de Sousa.
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Batalhão de caçadorea n.O3

'I'enentecoronel

Manuel da Silva Teixeira.

Batalhão de caçadorea n,> O

Major João Augusto de Fontes Pereira de Melo.
Batalhão de oaçadores n.· 8

Tenente Filipe da Conceição Sant'Ana.
Batalhão de metralhadoras n,> 1

Major João do Passos Pereira de Castro Júnior.
Carreira de tiro da guarníção

Major Bernardino

do POrto

de Sena Lopes.

Depósito geral de material de guerra

Tenente do quadro auxiliar
Aleixo Paulo Mascarenhas.

do serviço de artilharia

l\Icdo.lbo. de prato.

Quadro da arma de oavala.ria

Tenente Eduardo Alberto de Abreu Brasiel.
Regimento de infantaria n.O1

Tenente, miliciano, José da Conceição Nogueira Rosas.
Regimento de infantaria

n.s õ

Tenente António Vitorino França Borges.
Grupo independente de artilharia

pesada n.· 1

Tenente Pedro Amadeu Nicolau Fernandes

Guerra.

Regimento de oavalaria n.· 9

Alferes picador JOSfl Marcelino Ramos Toscano.
Regimento de sapadoros mineiros

'I'onento de infantaria Mário Teles Pamplona.
Guarda. nacional repuhlícana

.

'I'cnente Antonio Maria Camarata do Campos .
Oarrefra de tiro da. guarnição do POrto

Capitão de infantaria Alípio Jo () da Cruz Oliveira.
Tenentes de infantaria António Pinto das Neve
Ferreira, Alfredo Martins Marques a Alberto Moroira.
Reimão,

~14
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k) Declara-se
que por decreto de 5 do corrente mês,
inserto no. Diário do Governo n. o 243, 2.:losérie, de 18
também do corrente mês, foi concedido indulto ou comutação de peDu aos seguintes
réus condenados pelos trio
bunais militares:
J ácome Alves Duarte,
casado, ex-oficial do exército,
naturul ela comarca de Angra do Heroísmo,
condenado,
pelo crime do abuso de confiança, no 1.0 Tribunal
Milital' Territorial
de Lisboa, por sentença do 20 do Dezembro de 1926, e acórdão do Supremo Tribunal Militar do
24 de Fevereiro de 1927, na pena de 4 anos de presídio
militar,
ou, cm alternativa,
na de 4 anos o 16 meses de
prisão militar - expiada a pena.
João Nunes Ferreira,
soltoiro, cabo do exército, natural da comarca
do Aveiro, condenado, pelo crime de
coligação e insubordinação,
no Tribunal ;~1ilitar Ter ritorial do POrto, por sentença de 28 do Março do 1925, na
pona de 6 anos do presídio militar, ou, em alternativn,
na de igual tempo de deportação
militar, com a acessória de 0 anos de deportação militar, om qualquer dos
casos - expiada a pona.
Raúl de Morais Franco, solteiro, ex-segundo sargento,
natural
ela comarca de Lisboa, condenado, pelos crimes
de furto e deserção, no 1.0 Tribunal Militar Territorial
tio Lisboa, por sentença de 8 do Janeiro de 1923 e acórtlito do Supremo
'I'ríbunal
Militar de 1 de Marco do
mesmo ano, na pena do 6 anos de prisão maior celular,
seguida do 8 anos do degredo, ou, em alternativa,
na do
18 anos do degrede, om possessão do VI. classe - perdoados 2 anos da pena de dogrõdo.

8.o-1Iiuistério

da Guerra-J.& Direcção Gcral-2.a

Repartição

a) Declara-se
flUO foi nomeado
presidente
da junta do
recurso
do artigo 56.0 do decreto n.? 10:443, do 1 do
Fevereiro
do corrente
ano, o genoral Alfredo Ernesto
do S:í. Cardoso .

. b) Doclara-so

que o coronel de eavularia,
com o curso
do estado maior,
adido no quadro,
Antóuio Mnria. do
Froitas Soares, chegou fi sua altura para a promoção no
nctual posto em 19 do corrente.
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c) Declara-se que o coronel de infantaria, com o curso
do estado maior, adido ao quadro, João Diogo Guerreiro
Telo, foi exonerado, pelo pedir, do cargo de instrutor da
Escola Central de Oficiais, em 1 do corrente mês.
d) Declura-se que desistiram de ir servil' nas colónias no
presente ano, nos termos do decreto n. o 13:309, de 23
do Mar~o do lD27, o capitão do grupo independente de
artilharia pesada n. o 2 Alexandre Augnsto Faria o Sousa
de Vasconcelos e Sá e o touento miliciano de infantaria,
do quadro especial, Álvaro Pereira Ribeiro.

e) Dcclura-so que, em virtude do falecimento do general na situação do reforma Abel Hipólito, deixou de
exercer as funções do sou ajudante do campo o capitão
de infantaria Álvaro António da Costa.
f) Declara-se quo foram nomeados para a fiscalização
do que trata o artigo 7.° do decreto n.? 14:525, de 26 de
Outubro de 1D27, os seguintes oficiais na situação de
reserva:
1.' RegUlo militar

Tenente-coronel

José Maria Marques.
2.' Regilto militar

Coronol Carlos Carreira Pequeno.
3." Regll\O militar

Coronel Luis Voríssimo de Azevedo.
'.' Begllo militar

Coronel Artur Octávio

do ROgo Chagas.

Govérno militar

de Lisboa

Coronel Júlio César dos Santos Segurado.
Govérno militar

dos AQOres

Coronol António Franci co Iartins.
fi) Declara-s
que é coronel, o não tenente-coronel, o
oficial na situação de reserva Joaquim Félix, que pela
Ordem do Exército n.? 15, 2.11 série, do corrente ano,
foi colocado na situação de r forma.
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h) Declara-se que tendo saído errada a paginação das
Ordens do Exército n.08 13, 14 e 15, 2.11 sério, do corrente ano, devem as mesmas ser consideradas como
tendo, respectivamente,
as PI).' 387 a 412, 413 a 436
e 437 a 496.
9. ° -lIioislério

da Guerra- 2.a Direcção Geral- 3.a Repartição

a) Declara-se que fica nula o do nenhum ofeito a classificação do vencimentos de reserva do coronel de artilharia Manuel Joaquim da Silva, publicada na Ordem
do Exército n.? 15, 2.11 série, de 30 de Setembro último.
b) Declara-se qu<" em aditamento à alínea a) da disposição 8.a da Ordem do Exército n.? 15, 2.:1 série, de 30
do mês findo, os capitães reformados e inválidos de
guerra Mário Alexandrino Oonto 'I'urpia e António Teixeira tõm direito ao segundo aumento de 10 por cento
sobre o sõldo e os restantes ao primeiro aumento.
c) Declara-se que foram concedidas as vantagens do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, do 10 de Maio do 1919,
modificado pela lei n." 1:030, do 28 de Agosto de 1920,
o de harmonia com o artigo 69.° do Código do Inválidos, aos seguintes oficiais na situação de reforma o inválidos do guerra:
Majores: Josó Maria Fernandes e Eduardo do Noronha Gama Lobo Demony.
Capitães: António Bernardo Pereira Cabral, Álvaro
Alberto Raio do Carvalho, Francisco Palma Vargus,
Francisco de Araújo, Joaquim Augusto de Av lar Pinto
'I'avarcs, João Mondes Cabeçadas, José Leonardo Dores
e Francisco Maria Ferreira e tenente Salvador Humberto
das Neves.
O primeiro, segundo, torcoiro, sexto o nono dôstes
oficiais têm direito ao segundo aumento do 10 por conto
sObro o soldo o os restantes aponas têm direito ao primoiro aumento do 10 por cento sobre o sõldo.
d) Vencimentos que, no termos da loi u. ° 1:668, d 9
do Setembro do 1924, competem nos oficiais cm soguida
mencionados, transferidos para a situação do reserva
pela presente Ordem do Exército:
'I'ononte-coronol do engenharia Artur Alberto Mcirclos
do Campos Ilonriquos, pensno do reserva, 145,$27.
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Capitão médico José Manuel Vieira Castro Silva,
103610, sendo: pensão de reserva, 99622; 0,14 por
cento, 3688. Tem um aumento de 10 por cento sõbre o
sôldo,

e) Vencimento que, em conformidade com a doutrina
do artigo 25.° do decreto n.? 4:756, de 28 de Agosto
de 1918, e nos termos da lei n." 1:668, de 9 de Setembro de 1924, compete à enfermeira militar em seguida
mencionada, transferida pam. a situação de reforma pela
presente Ordem do Exército:
Enfermeira militar Maria Eduarda Brak Lamy Lopes
Alves Arade, pensão, 35654.

518
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N.O 16

2.' Série

Ob1't;uárl0

1926

Setembro

1929

Setembro
Outubro
»
»
»
»
»

8-

Alferes farmacêutico
de Vasconcelos.

miliciano

Hermínio

Ramos

23 - Major, reformado, António Marques Bronze.
2 -, Coronel, na situação de reserva, João de Azevedo
Zuzarte Pinto Prado.
2 - Major, reformado, Francisco Augusto Ferreira.
4,-Coronel,
na situação de reserva, Joaquim de Sousa
Gorgulho
7 - Coronel médico, na situação de reserya, Zeferino
Martins da Silva Borges.
7 - Major de cavalaria Alberto António Pinheiro Moacho.
7 _ Capitão, reformado, Agostinho Coelho Peixoto da
Costa.

Hamilcar Barcinio Pinto.
Está conforme.
, O Ajudante General,

,

N.O 17
MINISTÉRIO

DA GUERRA

26 OE OUTUBRO DE 1929

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.· Série)

Publica-se

ao Exército

o seguinte:

Portaria
linistério da Guerra - 3. a Direcção Geral- t,a Repartição

Tendo tido lugar nos anos de 1928 e 1929, em várialil
unidades e estabelecimentos militares, os cursos a que se
referem os artigos 10.0 e 20.0 do regulamento da lei
n. o 1:466, organizados como medida transitória para
habilitação das praças que se encontravam ai~da ao
abrigo da <referida lei e das que foram convocadas nos
termos do decreto n.? 15:520, de 29 de Maio de 1928.
manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministério da Guerra, publicar os resultados obtidos com o
funcionamento dos referidos cursos, com indicação das
cotas de mérito obtidas pelas praças que freqüentaram
os mesmos cursos.
Paços do;~Govêrno~:da República, 26 de Outubro de
1929. - Hamilcar Barcínio Pinto.
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2.· Série

Obituário

1929
Outubro
»
»
»

»
»

8-

Capitão miliciano do quadro especial de artilharia
Mário Charters Shortney de Azevedo.:
10 - Tenente do quadro auxiliar de artilharia Manuel
Marques.
12 - General, na situação de reserva, Abel Hipólito.
14 - Major, reformado, Alfredo Eduardo da Cruz.
15 - Teneote-coronel,
reformado, José Alves Camacho.
15 - Capitão, na situação de reserva, João Manuel da
Rocha Júnior.

Hamilcar Barcinio Pinto.
Está conforme.

o Ajudante

General,

N.o 18
MINISTERIO DA GUERRA
I DE NOVEMBRO DE 1929

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se ao Exército o seguinte:

1.o -

Por decretos de 26 do mês findo:
linislétio da Guerra- I, a Direcçio Gcral- 2. a lepartiçlt

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 as datas que lhes vão designadas, aos oficiais em
seguida mencionados:
Por ter completado o tempo de serviço efectivo, como oficial,
necessário para o segundo aumento de iO por cento sôbre
o sôldo:

Quadro auxiliar de engenharia - major Ant6nio de
Sena Cardoso Farinha Relvas, na inspecção das tropas
do comunicação, desde 17 de Outubro do corrente ano.
Por terem completado o tempo de serviço efectivo, como câcial, necessário para o primeiro aumento de iO por cento
sôbre o sôldo :

Iufantaría-c-tenentes-corouéis
Agostinho Barreto Rodrigues do Oliveira, no Instituto Profissional dos Pupilos
do Exército, e Gastão da Silva Teixeira, na guarda na-

552
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2.- Sória

cionaI republicana, desde 1 de Outubro do corrente ano;
capitão José Guimarães Fisher, na 2.a região militar,
desde 1 de Novembro de 1928.
,Artilharia-capitlo
Jovi no Lopes, no regimento de
artilharia ligeira n.? 3, desde 1 do Novembro de 1928.
Cavalaria-majores
Vitorino Gama de Oliveira Barata,
na Direcção da arma, e Higino Sanches Ferreira Barata,
no quadro da arma, desde 1 de Outubro do corrente ano.
Pot ter completado o tempo de serviço efectivo, desde a sua
promoção a tenente, necessário para o primeiro aumento de
iO por cento sôbre o sôldo :

Serviço de saúde militar-coronel
médico Acácio Júlio
Ferreira, na direcção do serviço de saúde militar, dosdo
1 de Outubro do corrente ano.
Dado provimento ao recurso n. o 1:91S, interposto porante o Conselho de Recursos pelo capitão de artilharia,
actualmente major, José Lopes Correia de Matos, por
ter fundamento legal.
Oonselho de Recursos

Exonerado de vogal o general, na situnção do reserva,
José Pedro de Lemos.
Vogal, o general, na situação de resorva, Felisberto
Alvos Pedrosa.
6onselho de Recursos

e Conselho Superior de Fromoções

Coronel,' o tenente-coronel do secretariado militar, secretário, António Rodrigues Brancal, contando a antiguidade desde 21 do corrente mês,
Quadro da arma de artilharia

Tenentes de artilharia; adidos, em serviço na arma do
aeronáutica, Manuel de Almeida de Ávila, José Pedro
Perestrolo de Barros Moura Freire de Meneses (I Jorge
Augusto Segurado de Castro, e do extinto quadro do
comissões, oficial do serviço do Instituto Profissional dós
Pupilos do Exército, Francisco Pinto Balsemão Martins
Canhoto, e professor auxiliar da Escola Central de Sargentos, Júlio Augusto Lopes Ramalho, devendo todos ser
considerados nesta situação desde 30 de Setembro findo.
Capitães, os tenentes: do regimento de artilharia de
costa n." 2 José Sebastião do Sousa Chaves; do grupo in-

2.' Série
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N.O 18

dependente de artilharia de montanha n,? 15 José Cândido
Roma de Lemos Puga, e do grupo independente de artilharia pesada n.? 3 Manuel Joaquim Ferreira, contando
todos a antiguidade para todos os efeitos desde 30 de
Setembro findo.
Regimento

de a.rtilharia.

de costa. n.O 2

Capitão, o tenente de artilharia Pedro António Cou»
coiro Vilar Moreira, contando a antiguidade para todos
os efeitos desde 30 de Setembro findo.
Adidos

Capitães ; de aeronáutica, do grupo independente de
aviação do bombardeamento, Anselmo Matos Vilardebó,
e do secretariado militar, em disponibilidade, secretário
do 1.0 tribunal militar territorial de Lisboa, João Xavier
do Paiva; tenentes: de artilharia, no quadro da arma,
Acácio Augusto de Seabra Mendes da Costa, Firmo
Gambini da Costa Gomes e Eurico Castilho Serra; com
a patente de capitão, do extinto quadro de comissões,
da fábrica de pólvoras físicas e artifícios, Ramiro de Almeida Sande, e miliciano do quadro especial José dos
Santos Barruncho, o primeiro por ter sido requisitado
para desempenhar uma comissão de serviço dependente
do Ministério das Colónias, nos termos do artigo 2.° do
decreto n.? 13:309, de 23 de Março de 1927, o sexto
nos termos da alínea d) e os restantes nos da alínea b)
do n.? 4.° do § 1.0 do artigo 10.° do decreto n.? 17:378,
de 27 de Setombro findo, por se encontrarem desempenhando comissões de serviço dependentes do Ministério
do Comércio e Comunicações, no Instituto Geográfico o
Cadastral, devendo, com excepção do primeiro, ser
considerados nesta. situação o segundo desde 25 do corrente mês e os outros desde 30 de Setembro último.
Major, o capitão de engenharia, adido; com licença
ilimitada, António de Castro Mascarenhas de Meneses,
contando a antiguidade desde 30 de Setembro findo.
Reserva.

Ooronel do secretariado militar, chefe da Repartição
Geral do Ministério da Guerra, lIenrique Herculano da
Cunha, por tor sido julgado incapaz do serviço activo,
om 21 do corrente mês, pela junta hospitalar de inspecção.

OltDEM DO EXItRCITO

N.o 18
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2.°_ Por decretos de 1 do corrente mês:
linislérío da Guerra - 1.a Direcção Geral- 2. a Reparliçio
Regimento de infantaria n.O1

Alferes, os aspirantes a oficial da Escola Militar, J osé
Luís Mourão Vaz Osório, Emílio Mendes Moura dos
Santos, Eduardo Pinto Barradas, Júlio de Oliveira Cidreíro, António Rodrigues dos SAntos Júnior e Eduardo
Ferreira Soares de Albergaria.
Regimento de infantaria n.O2

Alferes, o aspirante a oficial José Nunes Barroso.
Regimento de infantaria

n.O3

Alferes, o aspirante a oficial da Escola Militar, Raúl
Augusto Mesquita da Silva.
Regimento de inf~taria

21.°11

Alferes, os aspirantes a oficial da Escola Militar, Joa"
quim Augusto Pinto Guedes, Luís Mousinho Sacadura
e Mário da Costa Santos Aníno.
Regimento de infantaria n.· 1~

Alferes, o aspirante
naldo Nunes Vitória.

a oficial da Escola Militar, Ar-

Regimento de infantaria n.· 13 .

Alferes,

o aspirante

a oficial Leonel José de Sousa.

Regimento de infantaria n.· 16

. Alferes, os aspirantes a oficial da Escola Militar, José
Rodrigues Pimenta e Carlos Amorim Castanheira.
Regimento de infantaria

21.· 17

Alferes, os aspirantes a oficial: do regimento de infantaria n." 14 Afonso Henriques Baptista Campos, e
da Escola Militar, João de Sousa Machado e Américo
de Carvalhal Esmeraldo ..
Regimento de infantaria 21.· 22
Alferes, o aspirante a oficial da Escola Militar, Flori ..
berto Vilar Bettencourt.
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Batalhão de caçadores n, o 1

Alferes, os aspirantes a oficial: José.Júlio de Almeida
Sobral; do regimento de infantaria n,? 8 .Manuel de
Jesus Rebêlo da Cruz; do regimento de infantaria n." 9
António Júlio Teixeira de Sousa; do regimento de infantaria n." 10 Ernesto António dos Santos, e da Escola
Militar) João dos Santos Pereira.
Batalhão de oaçadores n.O 2
Alfer€ls, os aspirantes a oficial: Raúl da Cruz Pereira,
e da Escola Militar, Manuel das Dores dos Santos Madeira Júnior e Eduardo Henrique Seabra de Sousa
Gentil.
Batalhão de oaQadores n.o 3

Alferes, o aspirante a oficial da Escola Militar, António Maria da Anunciação 'I'elo.
Batalhão de oaçadores n.O 4Alferes, o aspirante a oficial da Escola Militar, Aldemiro Carlos Nunes Correia.
Batalhão de oaçadores n.o 5
Alferes, os aspirantes a oficial da Escola Militar, An.
tónío Amaro Romão, Álvaro Mário Couceiro Neto, Ernesto Monteiro Góis Pinto, Francisco de Lucena e António Martins Gomes.
Batalhão de oaQadores n.o 6

Alferes, os aspirantes a oficial: João Hormigo Dias
Marques; Mário Alcobia; do regimento de infantaria
n. o 10 Amadeu Acácio Salgado Dores; do batalhão de
ciclistas n.? 2 António Marques de Figueiredo, e da Escola Militar, Jaime José da Silva Pereira, Mário dos
Santos Pires Neves e Armando de Sousa Botelho.
Alferes do serviço de administração militar, o aspirante a oficial da Escola Militar, Adriano Gonçalves
Onofre.
Batalhão de oaça.dores n.O 7
Alferes, os aspirantes a oficial da Escola Militar, Cristóvll.o do Aujo Vidigal, Adelino Mendes Moura dos Santos, António Manuel Guerreiro Evaristo, José Policarpo
Mendes Dias e José Maria Baptista. Machado.
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Batalhão de caQadores n.· 8

Alteres, 08 aspirantes a oficial ; do regimento de infantaria n." 9 Américo da Silva Freitas; do regimento de
infantaria n, o 19 Jaime Pereira da Silva Sabíno, e da
Escola Militar, Adelino Panduio.
Batalhão de eaçadorea n.O9

Alferes, os aspirantes a oficial: do regimento de infantaria n. o 7 Domingos Fernandes Pedro; do regimento
de infantaria n.? 10 Luis António Ramires; do regimento de infantaria- n.? 19 Manuel José. Domingues
Peres; ,do batalhão de metralhadoras
n." 2 Joaquim
Pedro Fernandes, e da Escola Militar, Camilo Leite
Gomes, Antônio Sampaio de Azevedo, Jorge Alexandre
de Campos Barbosa Vieira e Henrique da Costa Gomes.
Batalhão de métralha.dorá.S n." 1

Alferes, os aspirantes a oficial da Escola Militar, Manuel Afonso Anta, Orlando Luís de Oliveira, Augusto
Vaz Spencer, Josino Francisco Costa de Azevedo, Carlos Marques Loureiro o Celestino J osé Soares Garcia
Gomes.
Batalhão de metralhadoras

n.O3

Alferes, os aspirantes a oficial: Jaime Carlos Correia
Mota, e da Escola Militar, Amadeu Soares Pereira e
João Miranda de Morais.
Batalhão de oiclistas 11.°1

Alferes, os aspirantes a oficial: Manuel Rosa da Costa;
da Escola Militar, Luis Maria de Santana Pereira, e do
Depósito militar colonial, José António de Almeida.
Regimento de a.rtilharia ligeira.

n.O 1

Alferes do serviço de administração militar, o aspirante a oficial do mesmo serviço, da 3. a companhia de
admínistração militar, Luis Francisco Baptista.
Regimento de ..rtilhal'ia de costa. n.· 1

Alferes, o aspirante a oficial da Escola Militar, José
Roseiro Boavída,
Grupo independente de artilharia

pesada n.· 1

Alferes do serviço de administração militar, o aspirante a oficial da Escola Militar, José Coelho da Fonseca.
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Grupo independente de artilharia pesada n.· 2

Alferes, O aspirante a oficial da Escola Militar, Mádo
de Sousa Portela Ribeiro.
Grupo independente de artilharia

de montanha n.· 12

Alferes, o aspirante a oficial da Escola Militar, João
Cnrlos Oliveira de Macedo.
Grupo mixto independente de artilharia

montada n.· 14

Alferes do serviço de administração militar, o aspirante a oficial da Escola Militar, António da Conceição
Marcelino.
Grupo mixto independente de artilharia montada n." 24

Alferes do serviço de administração militar, o aspírante a oficial da Escola Militar, Joaquim Maria Belo,
Grupo de artilharia

a cavalo n.v 1

Alferes do serviço de administração militar, o aspirante a oficial da Escola Militar, João Francisco Calado.
Grupo de defesa submarina de costa

Alferes, o aspirante a oficial da Escola Militar, Alexandre Vidal Pinheiro.
Regimento de cavalaria n.· 1

Alferes, os aspirantes a oficial: Francisco Martins;
Joaquim António Iiamos, e da Escola Militar, António
José de Araújo Leite de Ca tro Vaz Vieira.
Regimento de oavularia n.· 2

Alferes, os aspirantes a oficial da Escola' Militar. António Joaquim Ferreira Durão, Antonino Fernandes Peroira da Cruz e Gaudêncio António Rosa Garcia.
Regimento de oavalaria n.· 3

Alferes, os aspirantes a oficial: Raúl Augusto Nogueira
Baptista de Carvalho,_e da Escola Militar, Carlos Alberto
de Serpa Soares, Mário Jaime Machado Faria e Joaquim
Policarpo Mendes Dias.
Regbnento de oavalaria

D.' 4

Alferes, os aspirantes a oficial: José da Cruz Monteiro,
e da Escola Militar, António Camilo de Sá Pinto de Abreu
Soto Maior, João Evangelista Garcia Duarte da Silveira;
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António Quintino da Costa, José Maria Guedes Cabral
de Oampos, António José Ramalho Xavier, Francisco
José de Faria Hintze Ribeiro Nunes e José 'de Faria
Hintze Ribeiro Nunes.
Regimento de oavalaria. n.· 6

Alferes, os aspirantes a oficial: Lino Vaz Palma Antunes, e da Escola Militar, Carlos Alberto da Costa Botelho.
Regimento de oavalaria n.· 6

Alferes, os aspirantes a oficial da Escola Militar, António Joaquim Rodrigues Queiroz, Álvaro Mário AI~
da Cunha e Américo Chamiço Dias Heitor.
~
Alferes' do serviço de administração militar, o aspirante a oficial da Escola Militar, Aldemiro da Encarnação Pires.
Regimento de oavalaria n.· 7

Alferes, os aspirantes a oficial: José de Assunção, e
da Escola Militar, Amândio Manuel Pascoal Rodrigues,
Armando Mário Gonçalves Canalhas e António Maria
Pereira Martinho.
Regimento de oavalaria. n.· 8

Alferes, os aspirantes a oficial: Artur Duarte Franco;
António Simões Freire, e da Escola Militar, Jacinto Isla
de Montalvão Santos e Silva e Amílcar Hermínio Rosas.
Regiménto de oavalaria n.· 9

Alferes, os aspirantes a oficial, Gabriel Augusto Gonçalves Braga e Teodorico Augusto Palmira .
.Regimento de sapadores mineiros

Alferes, os aspirantes a oficial da Escola Militar, Júlio
Angelo de Sousa Monteiro, Laurentino de Almeida e Sá,
Angelo Tavares da Silva, António da Silva Leitão, António Maria Ferreira Bastos, Rui Álvaro de Magalhães
o Vitorino Marques Esparteiro.
Regimento de telegrall.stas

Alferes, os aspirantes a oficial da Escola Militar,
Eduardo de Arantes e Oliveira, António de Arantos e
Oliveira, João Paulo James Galhardo, Luís José de Avelal' Machado Veiga da Cunha, Amílcar César Gomes de
Melo, Elias de Almeida Cabral e Amadeu César Leal
da Silva.
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Regimento de sapadores de o~minhos de ferro
Alferes, os aspirantes
a oficial da Escola Militar, Inácio Constantino
de Meneses Oom do Valo, Manuel Artur
Teles da Costa Monteiro, Luis Ribeiro Viana, Eduardo
Veríssimo
Dias Barbosa, Raúl Fernandes
Martins, J 0[0
António dos Santos Guardicla
e Gonçalo Cristóvão do
Santo Estanislau
de Meireles Teixeira da Mota.
Batalhão de automobilistas
Alferes,
os a~pirantes a oficial da Escola Militar, Alfredo de Sousa Ghira, José Mexia Heitor Júnior e Cesário Marques Pereira Montês.
Batalhão de pontoneil'os
Alferes,
os aspirantes
a oficial da Escola Militar, Albino Augusto de 1\1acedo Vendeirinho, Manuel Cortês Marinho Falcão dos Santos, Anastácio Guerroiro de Brito,
Eduardo
Jorge Gomes da Silva e Firmíno da Silva.

a.

L" companhia de administração militar
Alferes do serviço de administração
militar, o aspirante
oficial do mesmo serviço Estêvão de Jesus Calado.

2." companhia de administração militar
Alferes do serviço de administração
militar, o aspirante
a oficial do mosmo serviço Luís da Costa Miguel.

3.0

-

Por determinação do Govêrno da República:
linislério

da Guerra -

{.II

Direcção Geral- 2.& l\epnrli~ão

Adjunto,
o capitão de infantaria,
Luís Augusto Blanqui Teixeira.

Ministério da Guerra - P

no quadro

da arma,

Direcção Geral- ta Reparti~ãll

Adj unto, o capitão de cu valaria, com o curso do estado
maior, adido ao quadro, Manuel Francisco Marques Valente.
InflpecQãosuperior da administração do exército
Adjunto, o tenente do serviço de administrnção
militar,
da 3." Repartição
da 2.& Direcção Geral do Ministério da
Guerra, J ainie José Correia.
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L" região militar)

Ajudante do campo do comandante, o capitão de artiIharia Joaquim Hemitério Adrião de Sequeiru, ficandoexonerado de igual cergo do comandante da 4." região
militar,
Regimento de infantaria. n.O10

:Maior de infantaria do distrito de recrutamento e reserva n.? 10 Joaquim Maria Neto, paca os efeitos da'
alínea a) do artigo 45,0 do decreto n,? 17:378, de 27. deSetembro findo.
Batalhão de caçadoree n,· 5

Tenente de infantaria, da 2." Ropertição do quartel
general do Governo Militar de Lisboa, João Martins deBarros, para os efeitos do § LOdo artigo 43. o de decreto
n.? 17:378, de 27 de Setembro findo.
Batalhão de caçadores n.s 7

Alferes do regimento de infantaria n.? {) Francisco
José- Alves, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Direoção

da

arma de artilharia

Chefe da 2.11 Repartição, o coronel de artilharia, da
delegação da 3." inspecção de artilharia, José Carlos
Plantior Martim.
Delegação da 2,' ínapecção

Adjunto, o capitão do artilharia,
Inácio José Rodrigues da Costa.
Delegação

da, 3." ínspeoçâo

Chefe, o major de artilharia,
nuel Caldeira Caiola Basto-s,

de artilharia
da, Direcção da arma,

de artilharia

no quadro da arma, Ma-

Regimento de artilharia ligeira n.O1

Capitão do regimento de artilharia do costa n." 2 JoséVítor Nobre da Costa Sequeira, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.
Regimento de artilharia ligeira n.> 2

Capitão de artilharia, no quadro da arma, José Cãndido Roma de Lomos Paga,
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Regimento

de artilharia
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ligeira n." 3

Oapitão do regimento de artilharia ligeira n.? 4 João
Lopes da Fonseca Guedes.
Tenente de artilharia, no quadro da arma, Horácio
Madureira dos Santos, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.

,

Regimento

de artilharia

Oapitão de artilharia,
quim Ferreira.
Regimento

de'costa

n,> 1

no quadro da arma, Manuel Joa-

de artilharia

de costa. n." 2

de artilharia, no quadro da arma, José Sebastião de Sousa Chaves.
Capitão

Regimento

de sapadores

mineiros

Major de engenhari.a, no quadro
Abreu Reis.
Quadro auxiliar

da arma, Mário de

de artilharia

Trnente do mesmo quadro, do regimento de infantaria
n." 18, António Joaquim Correia.
Inspeoção

do serviço

veterinário

Adjunto interino, o tenente-coronel veterinário, supranumerário,
da Direcção do serviço veterinário militar,
Macário Evangelista de Sousa.
Condolaria militar

de Alter

Alferes do regimento de cavalaria n. o 8 João José de
Flguciredo Gaspar.
4.

0_

l1inistériD da Guerra - Repartição do Gabinete

Tendo sido agraciado com a medalha de louvor da
Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha o tenente do
cavalaria Américo Júlio da Silva Roboredo Sampaio e
Melo, é-lhe permitido usar as respectivas insígnias.

5.

0_

llinistério da Guerra - t.:1 Dircc~ão Geral-

t. a RcpartiçãD

a) Tendo sido agraciado por Sua Majestade o Roi da
Bélgica com o grau de grande oficial da Ordem de
Leopoldo II o major do engenharia Mário de Abreu
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Reis, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do re~ulamento das Ordens Portuguesas, aceitar
aquela mercê o usar as respectivas íusíguias.
l) Tendo o Govêrno da República Francesa nomeado
o major de infantaria, com o curso do estado maior, Luís
Pinto Le10 «Oficier d'Académie», é-lhe permitido, em
conformidade com as disposições do regulamento das
Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as rospectivas insígnias.
c) Declara-se que pelos decretos de 5 do corrente
mês, publicados no Diário do Govêrno n. os 242 e 244,
2.& série, respectivamente de 17 e 10 do mesmo mês,
foram condecorados com os graus das Ordens Portuguesas, que lhos vão respectivamente indicados, os seguintes
oficiais:
OrdcD1 Militar

de r_rôrrc e Espada.

Cavaleiro
Capitão miliciano de infantaria António Gonçalves Pires, pela maneira valorosa como se portou nos campos
da batalha da Flandres, durante a Grande Guerra, cm
que manifestou coragem e altas qualidades de comando.
Ordelll.

Milita.r

de

Cr.isto

Grande oficial
'I'onente-corouel
de artilharia, com o curso do estado
maior, António José Bernardes de Miranda.
Comendador

Capitão de cavalaria Tomás Augusto Salgueiro Fragoso.
Tenente de infantaria José Rodrigues da Silva Mendes.
Ofidal

Oapiti\o do serviço de administração
José AhTaro da Silva Costa.

militar António

2.· Sárie
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Cavaleiro

Tenentes de cavalaria Eduardo Alberto de Abreu
Brasiel e miliciano Américo Ernestino Gonçalves.

Grande oficial

Tenonte-coronel de artilharia Luís Monteiro Nunes da
Ponte.
6. o -lIiuistério

da Guerra- ta Direcção Geral-

2,&

Repartição

a) Declara-se que é nomeado para a comissão de que
trata a portaria de 23 de Junho de 1919, 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, o general
Alfr~do Ernesto de Sá Cardoso, ficando exonerado de
presidente da j unta: de recurso do artigo 56.0 do decreto
n,o 16:443, de 1 de Fevereiro do corrente ano.
b) Declara-se que é nomeado presidente da junta de
recurso do artigo M.o do decreto n. o 16:443, de 1 de
Fevereiro do corrente ano, o general José Mendes Ribeiro Norton de Matos.
c) Declara-se que fica sem efeito a colocação, no regimento de infantaria n.? 6, como comandante, do coronel António de Barros Rodrigues, vogal do júri para
avaliar as provas de aptidão para o pôsto de major dos
capitães do secretariado militar, inserta na Ordem do
Eeércit» n. o 15, 2. n série, do corrente ano.

d) Declara-se que deve ser considerado supranumerário por excesso no respectivo quadro o capitão de infantaria, com o curso do estado maior, Aníbal de Faro Viana,
promovido a êste pósto pela Ordem do Exército n. o 15,
2.a série, do corrente ano.
e) Declara-se que é Leão do Sacramento Monteiro, e
não João do Sacramento Monteiro, o nome do oficial
de artilharia promovido a capitão pela Ordem do Eaiército n.? 15, 2.a série, do corrente ano.

•
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f) Declara-se que o tenente de infantaria, adido ao
quadro, Emilio Nunes, chegou à sua altura para a promoção a alferes, no quadro permanente, em 1 do corrente.
'g) Declara-se que o alferes de infantaria Francíscn
Nunes da Conceição Caetano conta a antiguidade dêsts
pôsto desde 1 do corrente mês.
h) Declara-se que o coronel de artilharia Camilo Amândio da Silva Sena, promovido a êste pôsto por decreto
de 30 de Setembro, inserto na Ordem do Etoército n." 15,
2.:1 série, do corrente ano, conta a antiguidade do refnrido põsto desde 25 de Fevereiro de 1928.

i) Declara-se que 08 tenentes de artilharia Júlio Augusto Lopes Iiamalho e Francisco Pinto Balsemão Martins Canhoto, que pertenciam ao extinto quadro de comissões e que pola presente Ordem do Exército são colocados no quadro da arma, continuam pertencendo aos
estabelecimentos militares onde estão.
j) Declara-se que é considerado supranumerário por
excesso, e não supranumerário. permanonte, como foi
publicado, o tenente do quadro auxiliar de artilharia da
fábrica de equipamentos e arreios José de Oliveira, que
por decreto inserto na Ordem do Boiército n,o 15,
2.:1 série, do corrente ano, foi colocado no quadro auxiliar de artilharia.
k) Declara-se, em rectificação à declaração b) do n. o 8.0
da Ordem do Exército n.? 16, 2.a série, do corrente ano,
que o coronel de cavalaria, com o curso do estado maior,
adido ao quadro, António Maria de Freitas Soares, chegou à sua altura para a promoção no actual pôsto na
sua arma em 19 do corrente •

•

l) Declara-se que desempenha as funções de instrutor
permanente da Escola Central do Oficiais o coronel de
cavalaria, com o eurso do estado maior, Manuel Firmino
de Almeida Maia Magalhães, cumulativamente com o
cargo de chefe da 3. a Secção da 1.11 Repartição da
3. a Direcção Geral do Ministério da Guerra.
m) Declara-se que o capitão de cavalaria Alfredo de
Castro Antas, promovido a êste põsto pela Ordem do
Exército n.? 15 2. a série, do corrente ano, achava-se
J
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colocado no regimento de cll.valarin. n." 9, 13 não no quadro da arma, devendo sal' considerado colocado no regimeato de cavalaria n." 8 desde fi data da sua promoção
ao actual pôsto.
n) Declara-se que é Inácio Manuel de Sousa Freire
Pimentel o nome do coronel de engenharia a que se refere a declaração da alínea li) do n." 7.° da Ordem do
Exército n.? 15, iV série) do corrente ano.

o) Declara-se que os tenentes de artilharia Manuel de
Almeida de Ávila, J osó Pedro Perestrelo de Barros
Moura Freire de Meneses e J or~e Augusto Segurado
de Castro, que se achavam na situação de adidos, em
serviço na arma de aeronáutica, e que pela presente
Ordem do Exército são colocados no quadro da arma,
continuam desempenhando as funções que exerciam nas
unidades e estabelecimentos militares pertencentes àquela
arma,
p) Declara-se que atingiu em 1 do corrente mês o
põsto de alferes na arma de cavalaria o capitão da arma
de aeronáutica António Fernando Pedroso Quaresma.
q) Declara-se que o tenente-coronel do secretariado
militar, supranumerário, Francisco Faustino chegou à
sua altura para entrar no respectivo quadro.

r) Declara-se que os tenentes de cavalaria, adidos ao
quadro, António Simões Freire, Raúl Augusto Nogueira
Baptista de Carvalho e Lino Vaz Palma Antunes, c na
situação de adido, Rui Pessoa de Amorim Molíeío, chegaram à sua altura para a promoção a alferes no quadro
permanente em 1 do corrente mês.
8) Relação dos oficiais e praças que no corrente ano
obtiveram a classificação de mestre atirador nas categorias instituídas pela Federação do Tiro Nacional Português, aproveitando por isso das cli;nosições do decreto
n.? 16:492, de 16 de Fevereiro último:
Oficiais e praças do exército
Mestres atiradores a 300 metros

Tenentes : de infantaria José Lopes Abegão e miliciano
Amadeu _daPaz Olímpío, e médico miliciano António da
Silva Martins.

...
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Mestres atiradores a 200 metros

Tenentes de infantaria António Augusto Taveira Pereira, Flaviano Henriques de Miranda e João Duarte
Pereira.
Segundo sargento de infantaria João Martins Cavalheiro Júnior e primeiro cabo contramestre de clarins
António Joaquim.
Mestre atirador li. pistola a 50 metros

Segundo

sargento

de infantaria António dos Santos.

Mestres atiradores à pistola a. 25 metros

Tenentes de infantaria Eduardo
José Soares Jacinto Pereira.

António Garção

e

Mestres atiradores li. oarabin.a.a 60 metros

Major de artilharia Francisco António Real e tenente
médico miliciano António da Silva Martins.
Praça da armada
Mestre atirador a 200 metros

Segundo sargento Rafael Afonso de Sousa.

t) Declara-se que o tenente-coronel do serviço de
administração militar Alberto David Branquinho, que
pela Ordem do Exército n. o 15, 2. a série, do corrente
ano, passou à situação de adido, nos termos da alínea' e)
do n.? 4.0 do § 1.0 do artigo 10.0 do decreto n." 17:378,
de 27 de Setembro último, é professor do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, e não do Instituto
Feminino de Educação e Trabalho como na mesma
Ordem vem mencionado.
u) Declara-se que os alferes médicos ao diante mencionados, promovidos a êste põsto pela Ordem do Exército n. o 15, 2. a série, do corrente ano, contam a antiguidade do referido pôsto desde 1 do corrente mês, nos
termos do § único do artigo 95.0 do decreto n,o 17 :378,
de 27 de Setembro do corrente ano:
José Carlos Moreira, do regimento de infantaria n,o L
José Estêvão Pereira da Silva, do regimento de infantaria n." 5.
José Simões do Paço, do regimento de infantaria n. o 6•
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João de Penha Coutinho, do regimento de infantaria
9.
\
Miguel Maria Greck Tôrres Júnior, do regimento de
infantaria n. ° 11.
Fernando de Magalhães, do regimento de infantaria
n." 12.
Francisco Cabral Sacadura, do regimento de infantaria n." 15.
Vitorino Simões Cardoso, do regimento de infantaria
n." 19.
Edmundo Seabra Cancela, do regimento de infantaria
n.? 21.
José Pires da Silva, do batalhão de infantaria n." 47.
José Baptista de Sousa, do batalhão de caçadores
n." 2.
'
Abilio Duarte de Macedo, do batalhão de ciclistas
n." 1.
José Simões Pereira Júnior, do regimento de artilharia ligeira n. ° 2.
António Alexandre Júdice Pargana, do grupo de artilharia a cavalo n. ° 1.
Francisco José Correia de Lacerda da Costa Félix, do
grupo mixto independente de artilharia montada n." 24.
António Dias Barata Salgueiro, da bataria de artilharia de defesa móvel de costa n. ° 1.
Manuel Freire" da Saúde, da bataria de artilharia de
defesa móvel de costa n. ° 2.
.
Amílcar José da Piedade Marques, da bataría de artilharia de defesa móvel de costa n. ° 3.
Amândio Passos Lopes de Castro, do regimento de
cavalaria n. ° 3.
Diogo Guilherme da Silva Alves Furtado, do regimento de cavalaria n. ° 4.
Armando Alves de Sousa, do regimento de cavalaria
n.? 6.
Luís António de Sá Macias Teixeira, do regimento do
cavalaria n." 9.
Sebastião Custódio de Brito e Abreu, do batalhão de
pontoneiros.
António Falcão Marinlio de Barros Cortês, do grupo
independente de aviação de bombardeamento.
Mateus Tavares Xavier, do grupo independente de
aviação de protecção e combate.
António de Vasconcelos Ribeiro Dias; da Escola Prática de Administração Militar.
n,?
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Francisco Manuel de Seixas Sorra, da 2.11 companhia
de administração militar.
v) Declara-se que os alferes picadores António
Santos e José dos Santos, promovidos a êste pôsto
Ordem -do Exército n. o 15, 2.9. série, do corrente
contam a antiguidade do referido pôsto desde 1 do
rente mês.

7.

#

o ._

dos
pela
ano,
cor-

Ministério da Guerra - 2.' Direeç1e Geral- '3.' Ileparlição

a) Vencimentos que, nos termos da lei n." 1:668, do 9
Setembro de 1924, competem ao oficial em seguida mencionado, transferido para a situação de reserva pela presente Ordem do Exército:
Coronel do secretariado militar Henrique Herculano
da Cunha, 533673, sendo: pensão de reserva, 2971$;
0,14 por cento, 401$81; lei n.? 888, 33878; lei n." 1:332,
1621$14; do vencimento total 901$80 são pelo Ministério
das Colónias, sendo Moçambique a última província
onde serviu. Tem um aumento de 10 por cento sobre o
sõldo.
b) Vencimentos que, DOS termos da lei D.O 1:6G8, de 9
de Setembro do 1924, competem. ao oficial em seguida
mencionado. transferido para li. situação de reforma pela
Ordem do Exército n." 16, 2.:1 série, do corrento ano:
Capitão capelão, do extinto corpo do capelães militares, Gabriel Domingues Ferreiru, pensão de reforma,
1501$18. 'rem dois aumentos de 10 por conto sobro o
sôldo.
Obi'tuál"io

1028
Março

27 - Capitão farmacêutico miliciano .Henrlque
da Silva.

Iriácio

1929
Setembro 25 _ Capitão medico miliciauo Luís da Voiga 0ttolini.
Outubro 20-Capi~ão
farmacêutico miliciano Alfredo José dos
ReiS.
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Rectificação
Na Ordem do Exército n.O 15, 2." série, do corrente
1. 21, onde se lê: "Bragau,~deve ler-se: "Borges».

ano, p, 250,

Hamilcar Barcinio Pinto.
Está conforme.

o Ajudante General,

i'

N.o 19
MINISTERIO DA GUERRA
- 15 DE NOVEMBRO DE 1929

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(2.a Série)
Publica-se ao Exército o seguinte:

1. ° -

Decretos

Ministério da Guerra - Repartição Geral

Usando da faculdade que me confere o n.? 3.0 do artigo 2.0 do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem decretar que os sargentos, na situação de reforma, em seguida mencionados,
tenham os postos, com aosantiguidades que lhes vão indicadas, nos termos das alíneas do § LOdo artigo 67.0
do decreto n." 16:443, de 1 do Fevereiro do corrente
ano, que seguem, continuando na mesma situação:
Alínea b)-Tenentes,
o primeiro sargento n," 1:508,
da 7. a companhia, Onofre, com a antiguidade de 27 de
Agosto de 1921, e o sargento ajudante n.? 1:321, da
6.a companhia, Humberto Augusto Bastos dos Reis, com
a antiguidade de 1 de Outubro de 1923, ânibos com o
aumento do 10 por conto sôbre o sõldo, sendo o primeiro
considerado alferes de 27 de Agosto de 1917 e o segundo
de 1 de Outubro de 1919.
Alínea c) - Tenentes, os primeiros sargentos: n. ° 13,
Henrique Reis, com 11 antiguidade de 1 de Dezembro de
1914, e n.? 1:351, Carlos Augusto de Morais Sarmento,
ambos da 7.:10 companhia e com o aumento de 10 por
cento sôbre o sôldo, sendo o primeiro considerado alferes de 28 de Julho de 1910 e o segundo de 15 de Novembro de 1911. Alferes, com a antiguidade de 27 de
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Fevereiro de 1905, o segundo sargento 11.0 130, da
6.a companhia, Justino Mendes; de 15 de Novembro de
1907: o primeiro sargento n." 972, da 7." companhia,
André, e os sogundos sargontos: n. o 150, da 3." companhia, Carlos Francisco Teixeira ; n. o 134, da 6. a companhia, Joaquim António Roncon, o 11.0 326, da 2.a companhia, Vitor Caetano Pereira Llorta ; do 15 de Novombro do 1909, os segundos sargontos: n, o 172, Ernesto
Alves Garcia; n." 77, João Afonso Alvos de Oliveira, e
n." 190, António Joaquim Soeiro, sendo o primeiro e o
terceiro da 3.a companhia o o segundo da La companhia; de 15 de Novembro do 1913, os segundos sargentos: n.? 149, da 6.a companhia, Acácio Eduardo Pereira
da Silva; n." 99, da 2.a companhia, Celestino Pestana, e
n. ° 113, da 7. a companhia, Alfredo Ramos Lopes Vidal ;
de 15 do Novembro do 1914, os segundos sargentos:
n.? 291, da 5.a companhia, Bernardo Domingos Alves,
e n. o 274, da 3. a companhia, Maurício Firmino Afonso;
de 15 do Novembro do 1915, os segundos sargentos:
n. o 411, Abel Pedro de Sousa; n. o 280, António Boaventura da Cruz, o n.? 88, Joaquim António Rela, sendo
os dois primeiros da 3. a companhia e o último da 2. a
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar.
Paços do Govêrno da República, 2 de Novembro de
1929.- ANTONIO OSCAR DE FRAGOSOCARMONA
- IJamilcar Barcinio Pinto.
Usando da faculdade que mo confere o n." 3.0 do urtigo 2.0 do decreto n ," 12:740, de 26 do Novembro do
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do
Ministro da Guerra: hei por bem decretar que o oficial,
na situação de reserva, om seguida mencionado, considerado inválido nos termos dos artigos 2.? e 3. o do decreto
n.? 16:443, de 1 de Fevereiro do corrcnto ano, tenha o
põsto que lhe vai indicado: major, o capitão da arma de
infantaria Mário Alexandrino Conte 'I'nrpia, contando a
antiguidade de 18 de Outubro de 1919 e o seguudo
aumento de 10 por cento sõbro o sôldo, nos termos da
alínea a) do § LOdo artigo 67.0 do referido decreto.
O Ministro da Guorra assim o tenha entendido o faça
executar. Paços do Govêrno da República, 9 do Novembro de 1929.-ANTÓNIO ÓflCARDE FUAGOSOCARUONAHamilcar Barcinio Pinto.
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2. ° - Por decretos de 9 do corrente mês:
Ilinistério da Guerra - p. Direcção Geral-

t." Repartição

Condecorado, por deliberação do Supremo Tribunal
Militar, com a medalha militar de prata da classe de
valor militar, com palma, por se achar ao abrigo do § 2.0
dos artigos 3. ° e 4.0 do regulamento para a concessão da
medalha militar, de 28 de Setembrc de 1917, e n.? 3.° do
artigo 13.° do mesmo regulamento, alterado pelos decretos n." 6:093, do 11 do Setembro de 1919, e n.? 12:081,
de 9 de Agosto de 192G, o major de infantaria José dos
Santos e Cunha.
Condecorados, por deliberação do Supremo Tribunal
Militar, com as medalhas militares da classe de bons
serviços que lhes vão indicadas, por so acharem ao
abrigo das alíneas e parágrafos indicados no artigo 8.0
do regulamento para a concessão da medalha militar, de
28 de Sotembro de 1917, modificado pelos decretos
n. os 6:093 e 12:081, respectivamente de 11 de Setembro
de 1919 e 9 de Agosto de 1926, o oficial e praças adiante
mencionados:
Medalha

de

ouro

COUl

pabna

Capitão de infantaria, na situação de reserva, José
Miguel Garcia de Andrade, nos termos da última parte
do § 1.0
Medalha

de cobre

Soldado n.O 99/2:695 do esquadrão do batalhão n." 4
da guarda nacional republicana José Maria Pereira, nos
termos da alínea b) do § 3.°
I

Medalha

de

cobre

CODl

pulUla.

Segundo sargento n.? 90/E do batalhão de ciclistas
n. ° 2 Ezequiel Nogueira, nos termos da alínea b) do
§ 3.0 e artigo 13.0
li.istério

~a Guerra - i.a Direcsio Gcral- 2. a lepartiiãt

Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
e pelo [decreto D.o 17:517, de 25 de Outubro de 1929,
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desde as datas que lhes vão designadas, aos oficiais em
seguida mencionados:
Por terem completado o tempo de serviço efectivo, desde a
sua promoção a tenente, necessário para o primeiro aumento
de iO por cento sôhre o sôldo :

Infantaria:
coronel Miguel de Almeida Santos, na
L a Repartição da 3.11 Direcção Geral do Ministério da
Guerra, desde 24 de Dezembro de 1927; tenentes-coro-néis : Luís Gonzaga de Cardoso Meneses Pinheiro, no
quadro da arma; Alberto dos Santos Pereira Monteiro,
-no regimento de infantaria n. o 3; António Augusto Morais Machado, no distrito de recrutamento e reserva
n," 19, e Luís José da Mota, na guarda nacional republicana, desde 1 de Outubro do corrente ano; majores:
José Maria de Sousa e Brito, no regimento de infantaria
n ," 5, e Alfredo Augusto Xavier Perestrelo da Conceição,
no distrito de recrutamento de reserva n. o 11, desde 1
-de Outubro do corrente ano; capitão Carlos Ribeiro
'Pestana, na La Repartição da B.a Direcção Geral do
Ministério da Guerra, desde 7 de Março do corrente
-ano ; anulada a parte do decreto de 19 de Outubro do
corrente ano que concedeu o segundo aumento de 10 por
cento sóbre o sõldo ao capitão de infantaria António
Maria Falcão Teles, na guarda nacional republicana, por
.se ter reconhecido não ter direito no referido aumento;
artilharia : tenento Armando Alberto da Silva Pereira,
no regimento de artilharia de costa n,o 1, desde 21 de
Dezembro de 1928; cavalaria: capitão Alfredo Maria
da Conceição Diegues, no regimento de cavalaria n. o 2,
desde 1 de Dezembro de 1928; serviço veterinário miliiar: tenente-coronel Macário Evangelista do Sousa, na
2. a Repartição da Direcção do serviço veterinário militar, desde 1 de Outubro do corrente ano.
Supranumerários permanentes

Capitão, adido, J OSÓ Augusto Prazeres o tenente, em
inactividade, Pompeu da Costa, ambos de infantaria, o
primeiro por, de regresso do Ministério das Colónias, se
ter apresentado em 8 do corrente mês e o segundo por
ter terminado em 23 de Outubro último a pena que lhe
foi imposta.
Regimento de infantaria n.O 1

Alferes milicianos, o segundo sargento cadete n. os 44/
.207-E, João Afonso Caldeira Brandão Freire Temndo;
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os primeiros cabos n, os 349/332-E, António Henrique
Franco de Carvalho, e n.os 355/334-E, Augusto dos Santos Leitão, e os soldados n. 348/331, Ricardo Graça ;
n, os 362/16, António Manuel Veiga Azêdo ; n. os 341;329.
Carlos Alberto Frederico de Albuquerque; n. os 352/12,
Joaquim Pires Correia de Araújo; n. os 351/11, Francisco
António Ramos e Costa; n. 393/1:153, António Daniel'
n. 378/1 :131, Jaime Francisco Boulain Fogaça; n. os 370i
1:120, Mário Ferreira da Costa; n. 379/1:134, António
Augusto Barreiros Mota; n. 353/13, Jorge Henrique
Andressen da Costa; n. 384/1:141, António Neves Martinha; n. os 360/335, Amadeu Loureiro; n. 373/1:123,
Francisco António Vieira Lisboa; n.fiS 383/1:140, Raúl
de Matos Tapadas; n.O 354/14, José Pinto Ramos Júnior; n. os 270/328, Joaquim do Souto Patrício; n,os 3761
1:126, Pedro Vidigal Pais; n. 381/1:137, JoséJoaquim
Peito Neves; n. os 374/1:124, Francisco Salgueiro Alves;
n, os 391/1: 148, Francisco Carvalho Durão; n. os350/333,
Lino Bastos; n.O 375/1:125, José Pires de Campos;
n.?" 394/254, João de Assis Silva; n.O 390/1:147, Manuel Rego de Sousa; n." 382/1:139, Dario Henrique Valente Raimundo; n.os 386/1:143, Francisco Nabais do.
Amaral; n.os 377/1:129, Manuel Couceiro Braga; n.es 361/
15, Manuel Abreu Moreira; n.O 380/1:135, José de Vargas Segurado e Silva; n. 392/1:149, José Júdíce Leote
Cavaco; n.os 385/1:142, João Manuel de Sá Osório de
Andrade; n. 388/1:145, Manuel Vaz Pacheco de Miranda, o n.OS 389/1:146, Alfredo da Silva Marmelo, todosdo mesmo regimento e nos termos do § Lado artigo 3. o,
da lei n.? 1:466, de 18 de Agosto de 1923.
OS

OS

OS

OS

OS

OS

OS

S

OS

S

S

I

OS

OS

Regimento de infantaria n.· 3

Alferes miliciano, o primeiro cabo n." 315-E do mesmo
regimento J oaq uim Rodrigues, nos termos do § 1.0 dó
artigo 3.° da lei n," 1:466, de 18 de Agosto de 1923 ..
Regimento de infantaria n,> E\

Alferes miliciano, o primeiro cabo n.? 452 do mesmoregimento, António Alberto Pinto de Matos, nos termos
do § 1.0 do artigo 3.0 da lei n.? 1:466, de 18 de Agosto
de 1923.
Regimento de infantaria. n.s 10

Alferes miliciano, o soldado n.? 429 do mesmo regimento, Carlos Azevedo Henriques, nos termos do § 1.0.
do artigo 3.0 da lei n.? 1:466, de 18 de Agosto de 1923.
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Regimento de infantaria n.' 12

Alferes miliciano, o soldado n.? 559 do mesmo regimento, Luciano Gomes Lameiras, nos termos do § 1.0 do
artigo 3.° da lei n. ° 1:466, de 18 de Agosto de 1923.
Regimento de infantaria. n." 18

Alferes milicianos, os segundos cabos da La companhia de saúde: n.? 302, José Manuel Barbado Galhano ;
n.? 303, Fernando Barbedo Galhano, e n." 56, Miguel
Artur Garcês de Lencastre da Mota; soldados: do mesmo
regimento, n.? 573/469, Eduardo do Almeida Ferreirinha;
do regimento de artilharia ligeira n.? 5, n. ° 787, Orlando
Loureiro Martins Flores, e da La companhia de saúde,
n." 226, Manuel Vicente Gíostoiro, nos termos do § 1.0
do artigo 3.° da lei n.? 1:4G6, ele 18 de Agosto ele 1923.
,Regimento de infantaria n.' 19

Alferes milicianos, os soldados do mesmo regimento:
n. ° 50, José Barreto Ferraz Sacchetti Malheiro, e n. ° 650,
Casimiro Barreto Ferraz Sacchetti Malheíro, nos termos
do § LOdo artigo 3.° da lei n. ° 1:466, de 18 Agosto de
1923.
Batalhão de metralhadoras n.' 2

Alferes milicianos, o primoiro capo do grupo de artilharia pesada n.? 3, n.OS 22/34, Adriano Acácio de Almeida Silvano, o os soldados: do mesmo batalhão, n.? 790,
Jorge Libertador Ferraz da Cruz Amante, e n." 792,
Adalberto elo Seabra; do 2.° grupo do regimento de artilharia ligeira n.? 2, n." 680, João do Freitas Lopes Monteiro, e do 1.0 grupo do regimento do tolegrafistas,
n.? 1:108, António J056 Henriques Abrantes Frazão de
Aguiar, nos termos do § LOdo artigo 3. ° da lei n. ° 1:466,
de 18 de Agosto de 1923.
Batalhão de metralhadoras n.' 3

Alferes milicianos, o primeiro cabo n ," 1, Manuel Bragança, o o soldado n,? 5, Francisco Voiga Ramalho Ortigão, ambos no mesmo batalhão, nos termos do § LOdo
artigo 3.° da lei n." 1:466, de 18 de Agosto de 1923.
Regimento de artilharia ligeira n." 1

Alferes miliciano, o soldado do mesmo regimento,
n.? 76, Joaquim Maria da. Graça, nos termos do § 1.0 do
artigo 3.° da lei n.? 1:466, do 18 de Agosto do 1923.
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Regimento de artilharia ligeira n.> 3

Alferes milicianos, os soldados : do mesmo regimento,
n.? 782, Rodrigo António Francisco Pires do Rio, o da
3.a companhia de saúde, n.? 61, António Camacho Teixeira de Sousa, e n. ° 104:, Henrique Teixeira Queiroz
de Barros, nos termos do § 1.0 do artigo 3,° da lei
n.? 1:466, de~18 de Agosto ele 1923.
Regimento de artilharia ligeira n.· 5

Alferes milicianos, os soldados do regimento de infantaria n, ° 18, n." 467 ·E, Júlio Frederico Guimarães
Biel, e n." 1:686, Fernando da Rocha Leão Soares Vieira,
nos termos do § 1.0 elo artigo 3.° da lei n." 1:466, de 18
-de Agosto de 1923.
Grupo de artilharia a cavalo n.O2

Alferes miliciano, o soldado n." 276 do regimento de
éavnlaria n.? 4, António Passos de Sousa Cauavarro,
nos termos do § LOdo artigo 3.° da lei n. ° 1:-166, de 18
de Agosto do 1923.
Quadro da arma de cavalaria

Capitão, o tenente de cavalaria, instrutor de equitação
do Colégio Militar, Luís Almeida Ribeiro, contando a
antiguidado desde 19 de Outubro do corrente ano.
Alferes de cavalaria, adido, Alberto Jóice Cardoso dos
Santos, que de regresso do Ministério do Interior se
apresentou, para preenchimento de vacatura, em 2 do
corrente mês, por ter deixado de prestar serviço na
guarda nacional republicana.
Regimento de oavularia n.O2

Alferes milicianos, os soldados. do mesmo regimento:
n." 231, Raúl da Silva Garcês ; n." 293, Pedro Pereira.
da Cunha; n.? 263, Josó António Soares de Lima, e
n." 460, Alberto Aires Mateus, nos termos do § 1.0
do artigo 3.° da lei n.? 1:466, de 18 de Agosto de 1923,
contando os dois primeiros a antiguidade desde 7 de
Abril de 1928.
Regimento de cavalaria n.· 3

Alferes veterinário miliciano, o primeiro sargento cadete do mesmo regimento, n." 129-E, Vítor José Gamarro
Correia Barrento, nos termos do artigo 3.° da lei n. o 1:466,
-de 18 de Agosto de 1923.

578

ORDEM DO EXERCITO N.· 19

2." Série-

Regimento de cavalaria n.· 4

Alferes milicianos, os soldados do mesmo regimento:
n." 238, Ramiro Cardigo de Sousa; n.? 12, Américo Neto
da Costa Néri; n.? 91, Júlio Câmara Barreiros, e n." 496,
Rodrigo Arnaut Pombeiro, nos termos do § 1.0 do artigo
3.0 da lei n." 1:466, de 18 de Agosto de 1923.
Regimento de oavalarta n." 5

Major, o capitão de cavalaria Vital dos Reis Silva
Barbosa, contando a antiguidade desde 24 de Outubro
último.
Capitão, o tenente do regimento de cavalaria n,o 9
Francisco António, contando a antiguidade desde 24 de
Outubro último.
Alferes miliciano, o soldado do mesmo regimento,
n. o 432, Francisco Luis Fialho Calado, nos termos do
§ 1.0 do artigo 3.0 da lei n.? 1:466, de 18 do Agosto de
1923.
Regimento de cavalaria n,> 6

Capitão miliciano, o tenente miliciano Carlos Brissac
das Neves Ferreira, nos termos dos artigos 429. o e 433. o
do decreto de 25 de Maio de 1911, contando a antiguidade
desde 12 de Novembro de 1927.
Regimento de oavalaria n." 7

Alferes milicianos, os primeiros sargentos cadetes:
n. o 15-R, Eurico Amílcar da Silva Pinto, e n. o 39·R, Francisco Manuel Fragoso de Barahona; primeiro cabo n. 0233,
António Coutel Martins, e soldados: n, 0263, João Baptista
Ribeiro Guisado, e n." 536, Pedro Nolasco Rodrigues Martins de Carvalho, todos do mesmo regimento, nos termos
do § LOdo artigo 3.0 da lei n. o 1:466, de 18 de Agosto
de 1923.
Alferes veterinários milicianos, os soldados do mesmo
regimento n, os 391, Henrique Pais de Almeida; 385, Mário
Cândido de Sousa; 381, Isidoro Martins dos Santos; 120,
José Francisco Nico; 394, Manuel José do Sonto Barreirosj.
056, António Jacinto Ferreira; 388, António Leonardo da
Silva; 389, José Maria de Sousa R.afael; 380, José de Almeida Rovisco Garcia; 395, Manuel Avelar da Conceição
e Silva, e 383, Augusto Guerreiro Temudo e Melo, nos
termos do artigo 3.0 da lei n, o 1 :466, de 18 de Agosto
de 1923.
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de telegrafistas

Alferes milicianos, os primeiros sargentos cadetes do
regimento de artilharia ligeira n. ° 5: n. ° 286, Alberto
Vasconcelos Pais de Figueiredo, o n." GO·E, Paulo de
Serpa Pinto Marques, ó soldados daquele regimento:
n.? 1:149, Josó Frederico
de Casal Ribeiro Ulrich;
n, ° 1:166, Fr.llncisco Alberto de Sousa Benctó ; n. ° 1:171,
Gabriel Constâncio Sobral Dias; n.? 513, José Honorato
Gago da Câmara de Medeiros; n." 1:156, Vicente Temudo
de Castro; n.? 1:159, Artur Galvão Teles; n.? 1:158,
José do Queiroz Vaz Guedes; n." 1:170, Franklin Gonçalves Marinheiro; n.? 1:155, José Pedro do Campos Pereira ; n.? 625, João Pais de Aguilar; n," 1:165, José Pedro de Saldanha Oliveira e Sousa, e n.? 1:154, José
Duarte de Sousa Valado Ramos Arnaud, nos termos do
§ 1.0 do artigo 3,° da loi n ." 1:466, de 18 de Agosto de
1923.
Escola militar

de aeronáutica

Capitão, o tenente de noromiutica, da Escola militar
da arma, João de Sousa Soares, contando a antiguidade
desde 26 de Outubro último.
1,. companhia de sande

Alferes médicos milicianos, os aspirantes a oficial médicos milicianos Angelo Pereira Gândara, Luis António
Côrte Real, Eurico Ferreira Alvos, Pedro Alves do Castro,
Cândido Henrique Gil da Costa, António Leite Pereira
de Meireles, José Maria Braga, António Bartolomeu Guimarães Pestana de Magalhães, Afonso Augusto Duarte,
Abílio de Ascensão Moreno, Abel Nogueira Martins,
Bernardino Fernandes Ribeiro, Eduardo Valença, Aires
Gonçalves do Magalhães, Fernando de Macedo Chaves,
Custódio António da SilY3, António Augusto Taborda,
Abílio Machado de Araújo, António Matias dos Santos,
António Manuel Fernandes, Francisco Manuel da Fonseca e Castro, António Carneiro Pinto de Meireles, António Augusto Geraldes Coelho, Augusto Dias do Barros,
Avelino da Silva Costa, Francisco José Mateus, Felicíssimo António do Vale Rêgo Campos, Manuel de Faria.
Cardoso de Araújo, António do Oliveira da Rocha Leite,.
António Correia da Silva Araújo, Manuel Rodrigues Marques, Augusto Ferreira Nobre, Aurélio Gonçalves dos Santos, Samuel Lopes da Silva, Manuel Bonifácio da Costa Júnior, António Augusto Macedo Malheiro, José Fernando-

580

ORDEM DO EXÉRCITO

N.o 1\J

2.· Hórie

de Castro Correia, Armando do Abreu Cardoso Brandão,
Francisco António Rodriguos, António Domingues Gomes,
J osé Maria Calejo e Mário Oardoso de Andrade; primeiros cabos: n. ° 282, Júlio José Rodrigues; n. ° 60, João
Silvério Doutol do Andrade; n.? 225, António Jos6 Fernandes, o n. ° 26, Narciso Moreira de Sousa ; segundo cubo
n." 36, Joaquim da Silva Salgado, e soldados: D.O 8, António Martins Gonçalves Azevedo; n. ° 121, Alberto Ataíde
Malafaia Baptista; D. ° 19, Bernardo Augusto Poroira
Leite; n. ° 129, Armindo António Rodrigues de Morais ;
D. ° 181, Ramiro Carlos Guerra;
n. ° 364, Armando J OSÓ
Pereira Tavares; n. ° 131,David Faria Moreira Ramalhão;
n." 73, José Maria dos Santos Moura; Il.O 335, Serafim
Moreira Ramos; n.? 349, José Baptista Nunes da Silva
Graça: n. ° 350, Alberto Pereira Maç'ãs Fernan eles; n. ° 377,
Manuel Joaquim eleFreitas Veloso Júnior; n ,? 386, António
Jos6 do Oliveira Ferraz Júnior; n." 41, José Maria da Silveira Lacerda Pinto; n. ° 26, Francisco J osé Bcrnardes ;
n." 138, Fernando Francisco Gomes da Custa; n.? 407,
Manuel Valente; n. o 214, Francisco Inácio Teixeira Mós;
n. o 164, Francisco de Oliveira Coutinho; 11.° 108, Manuel
José Baptista; n.? 70, Henrique de Sousa Almeida; n." 36,
Francisco Maia Vasques de Carvalho; n." 158, Joaquim
Pinto Nunes; n.? 9, António Martins da Costa Maia; n.? 139,
José Carvalho Moreira dó Sousa; n.? 72, João Baptista
Gonçalves; n.? 299, Jaime Pinto do Barros; n." 272,
António Carlos de Carvalho Ferreira Soares; n.? 281,
António de Sousa Pereira; n.? 356, José Bulas Cruz;
n." 353, António dos Santos Amaral; n." 361, Norberto
Leito do Campos; n." 409, Jacinto Adílio Abrunhosa e
Vasconcelos; n.? 383, José Feruandes Rodrigues Gomes;
n.? 382, Rolando Vanzeler ; n." 124, António Augusto
Baptista Fragoso; n. ° 401, Osvaldo Alves Bastos; n. 0215,
Pedro Mendes Cavaleíro ; n. o 410, João Teixeira Pimentel ;
n. o 56, Cristiano Augusto de Morais; n. o 173, Fausto
Guedes Gomes de Oliveira; n.? 78, José Fr azão Nazaré;
n.? 30, António Francisco da Silva Nunes; n.? 86, Francisco António Pereira da Laje ; n." 4, Manuel Pinto Moreira Ramos; n. o 6, António Ferreira Pinto; n. o 85, Adé·
rito da Assunção Pereira; n.? 193, Teotónio Lopes da
Silva o Castro; n.? 271, Armando Jaime de Carvalho
Ferreira Soares; n. o 345, Ernesto Borges 'I'eixeira de
Morais; n. ° 380, Francisco José de Faria J únior ; n, 0365,
José Marques Caldeira Pinto; n.? 357, José António de
Sousa Pereira; n. ° 376, António Bafa Ribeiro; n. o 416,
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Bomfim da Costa Novos; n.? 5]9, Domingos Caetano do
Sousa, e n.? 384, João de Araújo Freitas, todos da
1.& companhia de saúde e nos termos do artigo 3.° da
lei n.? 1:466, do 18 de Agosto de 1923.
2. companhia
1

de saúde

Alferes médicos milicianos, os aspirantes a oficial médicos milicianos Jorge Caryalho de Almeida, Vicente
Henriques de Gouveia, Júlio da Silva Abreu, José de
Azevedo Antunes, César de Oliveira, Manuel Simões da
Cruz, Fernando da Costa Cabral, César Augusto Vieira
de Matos, Esmeraldo Pais Prata, António Cerveira, Armando Reimbau da Piedade, José Tavares da Mata,
Jos6 Pedro Xavier Rodrigão Júnior, Júlio José de Curvalho, José da Costa, José Fornandes de Assunção, Joaquim de Moura Relvas, Bento António dos Santos Silva,
José Lopes Dias, João 'I'eixeíra Pôrto, António Simão
Saraiva, David Teixeira Dias, Manuel Joaquim Costa,
Olímpio Barreto Murta, Eliseu Dias Miranda, José António de Oliveira, Francisco Gonçalves Fagulha e Manuel Joaquim Mouta ; primeiros cabos n.O 6, Armando
de Almeida Campos, e 12, Rui Sarmento; soldados
n.O 45, José Bacalhau; 23, Germano do Carmo; 20, José
Afonso de Matos; 34, António Ramos Proença; 20, António Nunes Patrício; 16, Francisco Lopes; 21, Manuel
Gomes da Cruz; 14, Vergílio Ramos de Campos Pais do
Amaral; 17, Manuel Gomes de Carvalho; 30, Eduardo
Rodrigues Dias Correia; 16, António Augusto de Melo
o Maia; 35, Armando Eusébio de Morais Soares ; 12,
Adolfo Augusto Leal de Mariz; 50, Domingos Correia
de Carvalho; 47, Albino Domingues do Sá; 49, José de
Carvalho; 57, Adriano Vieira Pimenta; 46, Alberto AugustoLoito; 140, António Cabral de Almeida Henriques;
38, Mário Augusto Gusmão Franco; 168, Luís Alves dos
Santos; 147, António Nunes Vi tório ; 170, Matias Duarte
dos Reis; 136, Albano Amorim Lencastre ; 36, Manuel
Rodrigues dos Santos; 94, Fernando Augusto Alouso,
e 177, António do Pádua Martins Godinho, todos da
2.:1 companhia de saúdo e nos termos do artigo 3.° da
lei n. o 1 :466, de 18 de Agosto de 1923.
S

S

3." companhia.

de saúde

Alferes médicos milicianos, os aspirantes a oficial médicos milicianos Bernardo de Magalhães Vilar, Francisco Mondes do Brito, Joaquim Vieira Lisboa, Carlos
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Monteiro Tôrres da Silva Franco, António Pedro da Silva
Martins Júnior, Tibério da Maia e Vasconcelos de Castro
e Mondes, Augusto Miranda, José Grilo Evangelista,
Artur Vieira da Mota, Manuel Lopes Falcão, Raúl Guilherme da Silva Viana, João da Fonseca N abinho Amaral,
Alberto Pereira de Carvalho, Francisco António Valente
Rocha, Manuel de Almeida, Luciano Pinto de Campos,
António Nunes Bomfim, Casimiro António da Rocha,
Tomás Gabriel Ribeiro, António Rodrigues de Azevedo,
Abel Pereira da Cunha, J osé Roal da Silva e Sousa,
Luciano da Fonseca Aresta Branco, Aleu de Almada
Quadros e Cruz, Josó Eusébio Pontes, José Espadinha
Rocheta, José Eduardo Vieira, Artur Manuel Viana Fernandos, João Vítor de Macedo Pinto, Carlos Correia
Guerra, Angelo Henriques Vidigal, José Teodoro dos
Santos Formosinho Sanches, António Maria Artur Pinto
Ribeiro, Adelino Augusto de Castilho Rodrigues, Armando de Sá Mascarenhas, Jacob Magos Pinto Correia,
José Maria de Pádua Júnior e João Barral Camacho ;
primeiro sargento cadete n.? 110, Armando Augusto dos
Reis Vale; sogundo sargento cadete n." 37, José Ortigão
Gomes Sanches; primeiro cabo n. o 95, José Esteves
Pires, e os soldados n.O 152, Carlos Alberto Vidal; 7,
Francisco Xavier do Matos Mantero; 29. José Luís
Guerra; 74, Daniel Brasão Machado; 60, Álvaro de
Campos Couto Viana; 143, José Maria Moreira; 9, Estêvão Amaral Fortes; 21, Manuel Fernandes Ratinho;
104, José Alves Bento; 114, José Carlos Casqueiro de
Morais; 107, Alberto Soares de Oliveira; 1, José Tomás
Valente Rocha; 41, Francisco Guimarães de Oliveira;
48, Manuel Eduardo Barreto Marques da Costa; 19,
Amândio Lourenço Falcão da Luz; 46, Carlos Pinto
'I'rincão ; 20, Fernando António de Almeida e Silva Saldanha; 93, Luís Alexandre Navarro Afonseca ; 125, António Matias Lopes Júnior; 1.12, Augusto António da Rocha
Machado e Costa; 75, Domingos Bentes Pimenta; 120,
António Valente de Araújo; 10, João Guilherme de Cáceres Serzedelo Munhoz Braga; 67, Fernando Augusto
Belo Pereira; 103, Armando Ribeiro Cardoso; 101, António de Deus Mouga Rodrigues; 136, António do Sequeira Campos; 137, Joaqnim Luis Monteiro; 136, António da Silva Teixeira; 140, Luís Augusto Nunes Morgado de Magalhães; 83, Fernando dos Santos Agudo;
64, António Francisco Nunes; 165, Jacinto Gomes
Henriques;
77, José Teixeira Filipe da Costa; 131 ..
i
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Manuel Frederico da Costa; 113, Pedro de Sande
Mayer Garção ; 112, Octávio Gomes da Silva; 145,
Mário Ludgero da Veiga; 58, J oao Anselmo Pedro
Gomes de Almendra; 35, Guterre Vasco da Cunha de
Eça Costa Almeida; 13, Álvaro Borges; 18, Jos6 Joaquim Dias Mendes; 56, Teófilo Esquível ; 57, João
Manuel do SQ.usa Bastos; 61, Mário de Carvalho Conde;
48, Artur de Azevedo Rua; 57, Egas de Freitas Ribeiro; 36, António Dias Costa; 11, Augusto Edmundo
de Carvalho; 45, Tito Serras Simões; 115, João António Landeiro Borges; 68, Samuel Raposo Pessoa; 135,
José de Sousa Monteiro; 149, José#Ferreira de Sousa
Fialho; 178, José Simões Ferreira Júnior; 128, António
Pires Cabral; 66, Augusto Isaac Isaguy; 163, José de
SOUS~l Costa; 4, Jacinto Vargas Moniz; 40, Ernesto Pereira de Barahona Fragoso Tavares; 13, Amadeu Vieira
de Miranda Monteiro; 40, Pedro Manuel de Almeida
Lima; 8, João Granada Afonso; 99, Eulóguio Mendes
Puga; 86, Carlos Queiroz Salazar de Sousa; 111, Joaquim Gonçalves Junqueira; 164, Antero Celorico Drago;
35, João Correia Valério; 49, José Cândido Rocha da
Trindade; 2, Álvaro Ernesto de Seabra; 79, Tomás Pedroso Nunes da Mota; 73, Amândio Barradas da Silva
Fiadeiro; 100, João Cravo Lopes Cardoso; 12G, Manuel
Fragoso de Almeida; 179, Francisco da Maia Romão
Machado Júnior; 104, José Gomes de Almeida; 10, Miguel Braga Leite do Faria; 181, Viriato Baptista de
Gouveia Santos; 6, Artur Manuel Simões Dias; 29, Nuno
António dos Santos; 39, Hildo Lereno Monteiro; 134, Adelino César Gamboa; 6, Luis Dias Amado, e 38, Luis Manuel
de Sousa Malheiro Dias, todos da 3.a companhia de saúde
e nos termos do artigo 3.° da lei n.? 1:466, de 18 de Agosto
de 1923.
Quadro dos oâctuts

farmaoêutioos

milicianos

Alferes farmacêuticos milicianos, os soldados: da L."
companhia de saúde, n.O 211, Aristides Marques Vilela;
252, Custódio Bemquerenc;a Ferreira Mendes; 62, Camilo
Pinto de Araújo, e 154, Alcino de Oliveira Alves Pinto;
da 2.& companhia de saúde, n.OS 15, António Duarte Guimarães, e 359, José Carlos Gomes; e da 3.:>. companhia do saúde, n.O' 43, Carlos Vaz de Faria e Almeida, e 80, António da Silva Gomes Ascenso, nos termos do artigo 3.° da lei n.? 1:466, de 18 de Agosto de
1923.
S
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L' companhia de admtní atração militar

Alferes milicianos do serviço de administração militar,
o segundo sargento cadete n." 682, do regimento de infantaria n." 18, Edmundo Rogério Branquinho das Neves,
e os soldados da mesma companhia, n. o s 426, Carlos Cal
Brandão; 424, Carlos Teixeira da Costa Júnior, e 427,
Belchior Cardoso da Costa, nos termos do § LOdo artigo 3.0 da lei n. o 1:466, de 18 de .Agosto de 1923.
2.· companhí a de admírris treção militar

Alferes milicianos do serviço de administração militar,
o primeiro sargento cadete n. o 37, do regimento de artilharia ligeira n,o 2, António Santos Pinto Pereira, e o
soldado da mesma companhia, n.? 383, José Carneiro da
Rocha Leal, nos termos do § 1.0 do artigo 3.° da lei
n." 1:466, de 18 de Agosto de 1923.
3.' companhia de admíniatração

militar

Alferes milicianos do serviço de administração
militar,
o segundo cabo n. o 683, Jorge Braga, e os soldados
n.O 733, Mário de Lima Alves; 688, José Maria Galhardo; 452, Joaquim Pedro de Assunção Rasteiro Júnior; 638, Duarte dos Anjos Dinis; 626, Albano Fragoso
de Matos Cid; 687, Alvaro da Cunha Coutinho Lóbo Alves; G39, Manuel António de Assunção Antunes; 582,
Joaquim do Sacramento Pagarete; 686, António Gomes
da Silva Pinheiro; 684, António Francisco Teixeira: 736,
José Marques; 637, Henrique Bacelar Caldeira Queiroz;
681, Jaime Azancot; 134, Jorge da Fonseca Bastos; 451,
Henrique Luis Gomes Pereira; 454, Tomás Mendes Norton de Matos, e 508, Joaquim José Marques Ferreira,
todos da mesma companhia, nos termos do § 1.0 do artigo 3.° da lei n." 1:466, de 18 de Agosto de 1923.
S

Adidos

Coronel, o tenente-coronel de cavalaria, adido, com
licença ilimitada, João Barbosa da. Silva Casqueiro, contando fi antiguidade desde 19 de Outubro último.
Major veterinário, o capitão voterinário, adido, em serviço no Ministério das Colónias, Tito Lívio Xavier, contando a antiguidade para todos os efeitos desde 30 de
Setembro último.
Major de engenharia, do extinto quadro de comissões,
professor da Escola Militar, José Cabral Caldeira do
Amaral; capitães: de infantaria, no quadro da arma, Luis
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====-==
--Augusto Vieira Fernandes,
o do regimento de telegrafiatas Artur Quintino Hogado, o alferes do batalhão de caçadores n.? 5 António Santa Clara Ferreira,
o primeiro
nos termos da alínea e) do n.? 40° do § 1.0 do artigo 100°
do decreto n." 17:378, do 27 de Setembro último, devendo
ser considerado
nesta situação desde 30 do mesmo mês,
e os restantes por terem sido requisitados para desempenhar comissões
de serviço dependentes
do Ministério
das Colónias, respectivamento,
como governador
da colónia de S. Tomé o Príucipc, nos termos do artigo 2.° do
decreto n, ° 10:309, do 23 do Março de 1927, e nos termos do § único do artigo Do o do mesmo decreto, e devendo
SOl' considerados
nesta situação desde 19, 31 e 28 de
Outubro último.
Disponibilidade

Capitão
do serviço de administração
militar António
Augusto
da Costa. Alves o o tenente de infantaria Augusto José Machado, ambos adidos, que de regresso do
Ministério das Colónias se apresentaram,
rospcctivamcnte,
em 9 do corrente mês e em 29 de Outubro findo.
Inactividade

Major do regimento
de infantaria
n." 19 Manuel de
Jesus Moreira, por ter sido julgado incapaz do serviço,
temporAriamente,
pela junta hospitalar
de inspecção, em
21 do Outubro último.
Reserva

Capitão do quadro auxiliar de artilharia
José Joaquim
de Paiva, por ter atingido em 4 do corrente mês o limite
de idade, nos termos do DoO 2.° do § 2.° do artigo 60.°
do decreto n." 12:017, do 2 de Agosto do 1926.

3. o -

Portarias

Por portaria de 26 do mês findo:
Ministério da Gucrra -

I1cllarlição do Gabincte

Manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelos Ministros do Interior, das Finanças,
da Guerra e da Marinha, nomear, para. fazer parte da comissão executiva do
Sanatório
para sargentos
tuberculosos
dos exércitos de
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terra e mar, como vogal, em substituição do primeiro
'Sargonto do quadro dos sargentos do secretariado militar,
Jeremias da Conceição Dias, o primeiro sargento do
mesmo quadro, Manuel Baptista.

Por portarIas de 9 do corrente mês :
Ministério da Guerra - 1.& Direcção Geral-

ta Repartição

Louvado o coronel de infantaria, com o curso do estado
maior, Armando Bortoldo Machado, pela muita proficiência, zêlo, dedicação e perfeita lealdade que tem manifestado no desempenho das funções de chefe do estado maior
da 4. a região militar.
Louvado o capitão do extinto quadro dos capelães militares João da Costa Lobato, pela forma criteriosa G
verdadeiramente distinta como tem desempenhado as funções de chefe da Repartição de Justiça do Quartel General
da 4. a região militar, e pelo extraordinário zêlo e perfeita
lealdade revelados no desempenho das referidas funções.
Louvado o capitão de cavalaria Carlos Alberto da
Silva Abrantes, pelas suas faculdados de trabalho, competência e dedicação que mostrou em todos os serviços
que lhe foram cometidos no Depósito de Remonta e Garanhões, onde serviu durante onze anos.
Ministério da Guerra - t. & Direcção Geral- P Repartição
Manda o Govêrno ela República Portuguesa, pelos Ministros da Guerra, da Marinha, das Colónias e da Instrução Pública, exonerar, pelo pedir, de presidente da
Comissão de História Militar, criada pelo decreto n. 09:290,
de 12 de Dezembro de 1923, o general José Justino Tei-,
xeira Botelho, e nomear para o referido cargo o gen.el~y'
reformado, José Estêvão de Morais Sarmento.!',
"

Ministério da Guerra - t. a Direcção Geral- 3. & Repartição
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, que sejam promovidas a aspirante a
oficial as seguintes praças:
Nos termos do artigo 2.° do decreto n.? 13:145, do 16
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de Fevereiro
de 1927, alterado pelo decreto n. ° 13:204,
de 3 de Março do mesmo ano, o primeiro sargento do
regimento
de infantaria
n. ° 8 Artur da Silva Lameiras,
.
contando a antiguidade
desde 19 de Fevereiro
de 1927,
sendo colocado na escala de acesso imediatamente
à, esquerda
do aspirante
a oficial Manuel do N ascimento
Costn ; para E~feitos de vencimentos
conta a antiguidade
desde 1 do corrente mês, nos termos do artigo 94.° do
decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929.
Nos tormos do artigo 20.° do decreto n." 12:992, de
7 de J aneiro do 1927, contando a antiguidade, para todos os efeitos, desde 1 do corrente, nos termos do artigo 94.° do decreto n.? 17:378, do 27 de Setembro de
1929, o sargento ajudante do regimento
do infantaria
n.? 5 Alfredo dos Santos;
os primeiros
sargentos:
do
regimonto
de infantaria
n.? 14 Júlio de Almeida Robêlo
de Lacerda
e do batalhão
de caçadores n. ° 2 António
Gameiro da Fonseca;
o sargento ajudante do regimento
de infantaria
n.? 21 Mário Lourenço
dos Santos, o os
primeiros
sargentos:
do regimento
de infantaria
n.? 4
José Maria de Melo e do regimento de cavalaria n.? 4
João Henriques
Domingues;'
o sargento
ajudante
do
regimento
de cavalaria n. ° 8 Artur Ferreira;
o primeiro
sargento da 1." companhia de administração
militar Manuel Gomes da Silva Vera Oruz; o primeiro sargento
cadete da mesma companhia
Serafim Flaviano Vieira e
os segundos sargentos do quadro de sargentos
do secretariado militar Adriano Rabaçal Dias Miguel, Bernardino
Mílitão Gomos o Delfim das Neves.
Para o quadro auxiliar do serviço de artilharia,
nos
termos do artigo 20.° do decreto n.? 12:992, do 7 de Janeiro de 1927, contando
a antiguidade,
para todos os
efeitos,
desde 1 do corrente
mês, nos termos do artigo 94.° do decreto n.? 17:378, do 27 de Setembro de
1929, os primeiros sargentos:
do regimento de ar-61haria ligeira n." 5 Abílio Guimarães;
do grupo mixto independente
de artilharia
montada n. ° 14 António Raposo
dos Santos;
do grupo de artilharia
a cavalo n. o 1 Carlos Henriques
do Sousa e do regimento de artilharia ligeira n." 1 José Marques Carrilho.
Para o quadro auxiliar do serviço de engenharia,
DOS
termos do artigo 20.° do decreto n.? 12;992, de 7 do Janeiro do 1927, contando
a antiguidado,
para todos os
efeitos,
desde 1 do corrente
mês, nos termos do artigo 94:.0 do decreto n, o 17;378, de 27 de Setembro
de

'
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1929, O sargento ajudante do batalhão de aerosteiros
Possidónio Nunes Goulão, que fica neste quadro até que
seja organizada a arma de aeronáutica, sendo colocado
no regimento de sapadores mineiros e a prestar serviço
no batalhão de aerosteiros ; o sargento ajudante do regimento de sapadores mineiros José Alagoinha; o primeiro
sargento do regimento de telegraflstas José Rodrigues,
e os sargentos ajudantes: do regimento de sapadores mineiros Manuel António; do regimento de telegrafistas
Epaminondas da Luz Rocha; do batalhão de pontoneiros João Filipe e do regimento de sapadores mineiros
João Morais.
Para o quadro auxiliar do serviço de saúde, nos termos do artigo 20.0 do decreto n.? 12:992, de 7 do Janeiro de 1927, contando a antiguidade, para todos os
efeitos, desde 1 do corrente mês, nos termos do artigo 94.0 do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro de
1929, o segundo sargento da 3.a companhia de saúde
António Maria de Almeida.

4. o - Por determinação do Govêrno da República:
Ministérioda Guerra- P Dirccçlo Geral-3.a Repartição
Adjunto, o tenente do serviço de administração militar,
do conselho administrativo da Escola Militar, António
Esteves de Carvalho.
Ministério da Guerra- 2.a Direcção Geral- P Repartição
Chefe da La secção, o tenente-coronel do regimento
de cavalaria n." 2 Francisco Martins Lnsignan de Azevedo.
linistério da Guerra- 3.a Direcção Geral- 3.a Beparliçio
Adjunto, o capitão de infantaria, no quadro da arma,
Fernando Sobrinho Toscano.
L" região militar

Chefe do estado maior, o coronel de artilharia, com O
curso do estado maior, adido ao quadro, da 3.&Repartição da 3. a Direcção Geral do Ministério da Guerra, João
Augusto Crispiniano Soares.
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Ajudante de campo do comandante, o tenente do regimento de artilharia ligeira n. o 5 Artur de J esu s Fer.nandes.
Regimento de infantaria n.O1

Tenente supranumerário permanente do regimento de
infantaria n." 6 Manuel Joaquim da Silva Júnior, sem
dispêndio puta a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria.

n.· 8

Capitão do batalhão de caçadores n, o 7 João Dias
Leite Machado, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria n.O9

Tenente do regimento de infantaria n .? 5 José Antó.nío de Lima, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento do infantaria

n.· 10

Chefe da banda de música, o tenente, no quadro, Henriq ue Lopes.
Batalhão de caçadores n.s 1

Comandante, o tenente-coronel do distrito de recrutamento e reserva n. o 17 José Policarpo Dias.
Batalhão de caçadores n.v 4

Capitão do regimento de infantaria. n. o 17 Afonso
.Sande Lemos, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de caçadores n.o 5

Tenente miliciano do quadro especial do batalhão de
'caçadores n. o 2 Alberto Dâmaso Figueiredo Lopes Praça,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional,
Batalhão de oaçadores n.> 7

Capitão do regimento de infantaria n. o 8 J anuário J oaquim Lopes de Sousa, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Batalhão de caçadores n.s 9

Comandante, interino, o major do regimento de infantaria n,o 8 Firmino José de Sousa Barroso.
Distrito de recrutamento e reserva n.Oe

Chefe, o coronel do batalhão de caçadores n.? 9 José
'Cândido de Assis e Almeida Matos.
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Distrito de reorutamento e reserva n. o 17

Chefe, interino, o tenente- coronel do batalhão de caçadores n,° 1 Afonso Henrique Barbeitos Pinto.
Regimento de artilharia ligeira n.Oõ

Alferes do grupo de defesa submarina de costa Alexandre Vidal Pinheiro.
Grupo independente de artilharia pesada n.O1

Capitão do regimento de artilharia
valdo da Conceição Vieira Andrade.

de costa n.? 2 Os-

Grupo independente de artilharia pesada n," 3

Capitão do regimento de artilharia
Vitor Nobre da Costa Sequeira.

ligeira n.? 1 José

3.· companhia de trem hipomóvel

Tenente do quadro auxiliar de artilharia, do grupo
mixto independente de artilharia montada n. o 14, Manuel
de Figueiredo Machado.
Esoola Prátioa de Cavalaria

Tenente de cavalaria, do depósito de remonta e garauhões, Manuel Joaquim Baleizão do Passo.
Regimento de oavalaria n.O 2

Major do regimento de cavalaria n. o 3 João Justino
Morais Teixeira, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de oavalaria n.· 8

Tenente do cavalaria, ajudante de campo do comandante da 2.a região militar, Henrique Dias Costa, pelo
pedir, e para os efeitos do § 1.0 do artigo 43.° do decreto
n ,? 17:378, de 27 de Setembro último.
Escola Prática de Engenharia

Tenente de engenharia do depósito de material aeronáutico Henrique Herculano Santa Clara da Cunha.
Regimento de telegrafistas

Capitão de engenharia Álvaro Eugénio Neves da Fontoura, para os efeitos das alíneas a) e ti) do artigo 44.0
do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro último.
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Comissão técnica da arma de aeronáutica

Vogais, os capitães de aeronáutica: da Escola militar
de aeronáutica António Aiala Pinto de Queiroz Montenegro; do batalhão de aerosteiros Tadeu Lopes da Silveira, e do grupo de aviação de informação n.? 1 António de Oliveira Viegas.
Escola. Militar

Secretário do conselho administrativo, o tenente míliciano do serviço de administração militar, do quadro especial, José Ferreira.
Escola Central de Ofioiais

Adjunto da secção técnica, o tenente de infantaria adido
ao quadro, nos termos do decreto n. o 13:020, secretário
interino, Luís Gamito Dentinho.
Conselho Tutelar e Pedagógioo dos Exéroitos
de Terra e Mar

Vogal da secção tutelar, o capitão de fragata Libório
Ribeiro da Rocha e Cunha.

5.

0_

Uinistério da Guerra - Repartição do Gabinete

Tendo sido agraciados com as mercês da Sociedade
Portuguesa da Cruz Vermelha, abaixo designadas, os oficiais e praça em seguida mencionados, é-lhes permitido
usar as respectivas insignias:
Cruz VerJUelha de Dedicação

Capitão de infantaria João Alves Ferreira e tenente
do serviço de administração militar José Marques Vieira
de Azevedo.
Medalha

de aooradeciJUen'to

Tenente do serviço de administração militar José Marques Vieira de Azevedo e soldado do batalhão de automobilistas Guilherme dos Santos Branco.
. Cruz cOl'l'lenlora'tivado 00.0 aniversário

Capitão picador do regimento de cavalaria n. o 2 Álvaro Pedro Augusto o tenente do serviço de administração militar Jos6 Marques Vieira de Azevedo.
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Ministério da Guerra- i.:' Direcção Geral- i. a Repartição

a) Tendo sido agraciados por Sua Santidade o Papa
Pio XI o coronel de engenharia Raúl Augnsto Esteves e
o capitão dn mesma arma Mário Melo de Oliveira Costa,
respectivamente com a grã·cruz e grau do comendador
da Ordem de S. Silvestre, é-lhes permitido, em conformidade com as disposições do rogulamento das ordens
portuguesas, aceitar aquelas mercês o usar as respectivas
insígnias.
b) Declara-se que, por decreto de 5 do Outubro último, publicado no Diário do Gov~1'no n. o 259, 2. a série, do 6 do corrente mês, foram condecorados com os
graus da Ordem Militar que, respectivamente, lhos \'110
indicados os seguintes oficiais:
OrdelU
Coronéis

~Iili-tnr

de .A vi""

Grande oficial
: de infantaria, 00m o curso do estado maior

r

Tasso de Miranda Cabral e João de Sousa Eiró ; de infantaria Joaquim Inácio de Barcelos Júnior; médico
Francisco Dinis de Carvalho; de artilbarin, no quadro
de reserva, António Norton Marinho Falcão; de cavalaria, no quadro de reserva, Cristóvão Aires de Magalhães
Sepúlveda e de engenharia, no quadro do reserva, Eugénio Cândido Osório.
Comendador

Tenentes-coronéis:
do artilharia, com o curso do estado maior, António José Bernardes Miranda e de engenharia Vasco Lopes de Mendonça.
Majores: de infantaria, com o curso do estado maior,
Luís Pinto Lolo ; do infantaria Viriato da Fonseca Rodrigues, Manuel Frntuoso de Carvalho, Jos6 Holbochc
Correia do Frsitas, Alberto Horeulano de Morais, João
Francisco Ribeiro, Alfredo Ribeiro Pereira o no quadro
de reserva Francisco Augusto do Magalhães; do artilharia Vasco da Gama Rodrigues, Mário da Silveira Guerra
Freire Temudo, António Baptista de Carvalho o J056
João Pinto da Cruz Azevodo; do ongonharia 'I'eófilo de
SOUSfi Leal de Faria, Adoliuo José Marim, J086 da
Cunha Lamas, Ilormínio José de Sousa Serrano e João
Alegria dos Santos Oalado ; médicos António Gomes da
Silva Ramos o Américo Pires de Lima; farmacêutico
Josó Maria Pinto da Fonseca.
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Oficial

Oapitães: de infantaria Manuel Espínola Mendonça,
José Afonso e reformado José Oarlos Botelho Moniz;
de artilharia Eduardo Hermenegildo Andrade de Freitas, Albano Anselmo Baía da Oosta Lõbo, João Baptista
de Antas de Barros e Alexandre Gomes de Lemos 001'reia Loal ; de cavalaria 'I'omás Augusto Salgueiro Fragoso e João Pires de Oampos; de engenharia António
Oasimiro da Costa, Álvaro Eugénio Neves de Fontoura e
Henrique Gomes da Silva; de aeronáutica António de
Oliveira. Viegas e farmacêutico Rodrigues Esteves Gusmão.
Cavaleiro

Tenentes: de infantaria António Augusto Póvoas; de
artilharia Augusto Nunes Afonso e Mário José da Silva
'I'ravassos Arnedo; de cavalaria António Gonçalves; de
aeronáutica João Maria Esteves e Fernando Carvalho
Tártaro e do quadro auxiliar dos serviços do artilharia
Manuel de Amaral Estrêla.
O....
deJ.D Militar

de

Cristo

Comendador

Ooronel de infantaria Numa Pompílio da Silva j tenente-coronel de infantaria José Maria de Freitas j major de infantaria Manuel Mesquita; capitães de infantaria António Manuel da Mota e Costa e Júlio Rodrigues
da Silva e tenente de cavalaria José Correia Durão Paías.
Oficial

Major de infantaria,
Luís Pinto Lelo.

com o curso do estado maior,
Cavaleiro

Tenentes de infantaria António Manuel Baptista e António Maria Camarate de Campos.
c) Declara-se que. pelo decreto de 26 de Janeiro do
corrente ano, publicado no Diário do Gooêrno n.? 232,
2. a s6ri , de 5 de Outubro último, foi condecorada com
o grau de grã-cruz da Ordem Militar de S. Tiago da
Espada a Revista Militar.
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Ministério da Gnerra- ta Direcção Geral- 2.& Repartição

a) Declara-se que a comissão encarregada de proceder
aos trabalhos de preparação histórica do Oorpo Expedicionário Português, a que se refere a alínea a) do n. o 6. o
da Ordem do Exército n," 18, 2.a série, do corrente ano,
foi nomeada por portaria de 17 de Novembro de 1928,
inserta na Ordem do Exército n. o 17, 2. a série, e não pela
de 23 de Junho' de 1919.

b) Declara-se que desempenha as funções de professor
adjunto' da 2.a e 3.& cadeiras do curso do estado maior,
na Escola Central de Oficiais, cumulativamente cem o
serviço que desempenha na 1. a Repartição
da 3. a Direcção Geral do Ministério da Guerra, o capitão de infantaria, com o curso do estado maior, Aníbal de Faro Viana.
c) Declara-se que o tenente de infantaria, supranumerário permanente, Pompeu da Oosta se acha suspenso
das funções do serviço nos termos do artigo 170.0 do regulamento de disciplina militar.
d) Declara-se que o major de infantaria, supranumerário, Mário Augusto Teixeira Dinis e o capitão da mesma
arma, em disponibilidade, Alberto Alvim Leal chegaram
à sua altura para entrar no respectivo quadro.
e) Declara-se que é Alfredo Correia Nobre, o não Alfredo Correia Neves, o capitão de infantaria do grupo
de aviação de informação n." 1 que, pela. Ordem do Exérdto n.? 15, 2.a série, do corrente ano, passou à situação
de disponibilidade.

f) Declara-se que o tenente miliciano de infantaria, do
quadro especial, Joaquim de Lemos Salgueiro Rêgo desempenha o cargo de instrutor auxiliar de tátíca e tiro
do Colégio Militar, e não o de instrutor auxiliar de gimnástica, como foi publicado na Ordem do Exército n.? 15,
2. série. do corrente ano.
A

g) Declara-se que é Francisco José da Silva Santos
Júnior, e não Francisco José da Silva Santos, o capitão
de infantaria da Escola Oentral de Oficiais quo, pela Ordem do Exército n. o 15, 2. fi série, do corrente ano, passou
à situação de disponibilidade.
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h) Declara-se que é Homero Augusto Lopes das Neves, e não Manuel Augusto Lopes das Neves, o tenente
do infantaria, em disponibilidade, que, pela Ordem do
Exército n. o 15, 2. a série, do corrente ano, chegou à
sua altura para entrar no respectivo quadro.
't} Declara-se que o aspirante a oficial Artur Duarte
Franco, promovido a alferes para o regimento de cavalaria n. o S, pela Ordem do Exército n. o 18, 2.11 sério, do
corrente ano, deve ser considerado colocado no regimento
de cavalaria n. o 4 desde a data da sua promoção.
j) Declara-se que o aspirante a oficial Leonel José de
Sousa, promovido a alferes para o regimento de infantaria n." 13, pela Ordem do Exército n." 18, 2.11 série, do
corrente ano, pertencia ao regimento de infantaria n.? 9
e onde deve ser considerado como colocado desde a data
da sua promoção ao actual põsto.

k) Declaru-se que deve ser considerada para o regimento de artilharia ligeira n, o 5, e não para o regimento
de artilharia ligeira n." 2, como se publicou, a promoção
a capitão do tenente do mesmo regimento Fernando Joaquim Ooruche, por decreto de 30 de Setembro findo, inserto na Ordem do Exército n.? 15,2.11 série, do corrente
ano.
l) Declara-se que o capitão de artilharia Óscar da Silva
Pereira Dias, que se achava na situação de adido, em
serviço no Ministério das Finanças, deve ser considerado
na mesma situação, mas nos termos da alínea e) do n,o 4. o
do § 1.0 do artigo 10.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de
Setembro findo, desde 30 do mesmo mês.
m) Declara-se que o capitão miliciano de artilharia, do
quadro especial, Augusto Barbosa Estácio continua desempenhando o cargo de ajudante de campo do general,
na situação do reserva, Francisco das Chagas Parreira,
para que fõra nomeado por determinação inserta na Ordem do Exército n.? 6, 2.a série, do corrente ano.
n) Declara- se que o tenente de artilharia Belarmino
Raúl Barros de Vasconcelos, que por determinação inserta
na Ordem do Exército n. o 16, 2. a série, do corrente ano,
foi colocado no regimento de artilharia de costa n. ° 2,
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deve ser considerado
exonerado do cargo de ajudante de
campo do general vice·prosidente
do Conselho Tutelar
dos Exércitos
de Terra e Mar, para que foi nomoado por
determinação
inserta na Ordem do Exército n, ° 21, 2. a sério, do HI2G.
"

o) Declara-se que chegou à sua altura para entrar no
respectivo
quadro o capitão do quadro auxiliar do artilharia, em disponibilidade,
Oipriano António Marçal.
p) Declara-se quo ficnm nulas e de nenhum efeito as
promoções a alferes de cavalaria dos aspirantes a oficial
Raúl Augusto Nogueira. Baptista de Carvalho, Lino Vaz
Palma Antunes
e António
Simões Freire,
respectivamente para os regimentos
do cavalaria n.os 3, 5, o 8,
insertas na Ordem do Exército n.? 18, 2.8 série, do corrente ano, em virtude da declaração constante da alínea
1') do n.? 6.p da referida Ordem.
q) Declarase que o coronel
Henrique Herculano
da Cunha,
reserva pela Ordem do Exército
rente ano, continua a exercer o
tição Geral dêste Ministério.

do secretariado
militar
que passou à situação de
n." 18, 2.3 sórie, do corlugar de chefe da Ropar-

,.) Declara-se
que o capitão do secretariado
militar
Mário Rodrigues
de Oliveira, que passou à situação do
reserva pela Ordem do Exército n. ° 15, 2.:l série, do corrente ano, continua a prestar serviço no Arquivo Gorai,
na organização
da 2.11 secção do mesmo Arquivo.

8) Declara-se,

para

Ordem do Exército

os efeitos

da determinação

G;' da

n.? 2, La série, de 1924, que os ca-

pitães do secretariado
militar Arnaldo de Oliveira, F'rancisco Pedro Simões e Artur do Nascimento Nunos foram
aprovados
nas provas especiais de aptidão para o põsto
imediato.
I

t) Declara-se que o tenente do secretariado
militar
Francisco
da Silva Víogaa eh gou à sua altura para entrar no respectivo quadro em ü de Outubro do corrente
ano.

Lista da classificação final dos alunos da Escola Central
de Sargentos
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da Guerra - 3.a Direcção Geral-i.

2.' Série
a

Repartição

a) Declara-se que foram admitidos à matricula no
primeiro ano do curso do estado maior os seguintes
oficiais:
Capitães do grupo independente de artilharia de montanha n." 12 Adolfo do Amaral Abranches Pinto e do
grupo independente de artilharia pesada n.? 3 José Vitor
Nobre da Costa Sequeira.
Tenentes: de infantaria, no quadro da arma, Pedro Júdice B ustorff Silva; do batalhão de caçadores n,o 5 Celso
Mendes de Magalhães; do regimento de artilharia ligeira
n.? 2 Manuel Lopes Pires o do grupo independente de artilharia posada n. ° 2 Luís António Simões Candeias.

b) Declara-se que em 30 de Setembro findo foi mandado apresentar na 2. a Repartição da 1." Direcção Geral
dêste Ministério, a fim de prestar serviço na sua arma,
por haver sido dispensado do serviço do estado maior,
o capitão de infantaria, com o curso do estado maior, J osé
Guimarães Fischer, em conformidade com o § 1.° do
artigo 64.0 do decreto n. o 16:407, de 25 do Janeiro do
corrente ano.
c) Declara-se que, nos termos do artigo 13.0 do decreto n.? 12:704, de 25 do Outubro do 1926, com as
rectificações do decreto n. ° 13:657, de 23 de Maio de
1927, Ordem do Exército n." 6, La sério, de 15 de Junho
de 1927, e para efeito do respectivo provimento pelo
conselho de instrução da Escola Militar, foi declarado
vago o lugar de professor da 23. a cadeira, Materiais e
Processos Gerais de Construção - Construções Civis e
Industriais - Arquitectura.
Os candidatos ao referido lugar devem satisfazer às
condições proscritas no artigo 2.0 e seu § único do regulamento para o provimonto dos lugares do magistério
da Escola Militar, aprovado pelo decreto n." 13:764, de
13 de Junho de 1927, Ordem do Exército n. o 7, La série, de 30 de Junho de 1927.
Os candidatos devem apresentar na secretaria da Escola, até as quinze horas do dia 10 de Janeiro de 1930, as
suas declarações. feitas em papel solado O dirigidas ao
comandante da Escola, instruídas com os documentos ti.
que se refere o artigo 3.0 e seu § único do citado regulamento.
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d) Nos termos do § 2.0 do artigo 3.0 do regulamento
da Biblioteca do Exército, declara-se que à mesma Biblioteca foram oferecidas, pelas unidades abaixo mencionadas, as seguintes obras:
Secretaria da Universidade de Lisboa:
Arquivo da Unicersidade de Lisboa.-(Vol.
1 vol.

XII).-

Comissariado Geral da Exposição Portuguesa
em Sevilha:
Aspectos geográficos e climatéricos de Portugal.Silva Teles.- Lisboa, 1929.-1 opúsc.
A música em Portugal.-Freitas
Branco.-Lisboa,
1929.-1 opúsc.
.
O Alentejo.- Manuel Ribeiro.- Lisboa, 1929.-1
opúsc.
O Algarve.-M.
Lister Franco.-Lisboa,
1929.1 opúsc,
A agricultura.-J oaquimRasteiro.-Lisboa, 1929.1 opúsc.
A botânica e a zoologia.-A.
Pires de Lima.-Lisboa, 1929.-1 opúsc.
Geologia e antropologia.-A.
Mendes Correia.Lisboa, 1929.-1 opúse.
A astronomia, a náutica e as sctências afins.- Pedro José da Cunha.-Lisboa,
1929.-1
opúsc.
A escultnra.- J oão Barreira.- Lisboa, 1929.-1
opúsc.
A ouricesaria portuguesa.-João
Couto.-Lisboa,
1929.-1 opúsc.
A acção marítima dos portugueses.-F. M. da Costa
Lôbo.-Lisboa,
1929.-1 opúsc.
A química e a fisica em Portugal.-J.
Ferreira Salgado.-Lisboa,
1929.-1 opúsc.
A casa portuguesa.-R.
Lino.-Lisboá,
1929.-1
opúsc.
A arquitectura em Portugal.-Reinaldo
dos Santos.--Lisboa, 1929.--1 opúsc.
A indústria.-J. Perpétuo da Cruz.-Lisboa, 1929.1 vol.
Coronel de infantaria António Bivar de Sousa:
A politica de D. Afonso Vem relação a Castela.Dr. L. S. de Brito Bivar.- Lisboa, 1929. -1 vol.
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e) Quadro de distributção por armas o serviços do número de oficiais quo devem freqüentar os cursos e estágios da Escola Central de Oficiais em 1929-1930:
Serviços

Armas
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Cursos
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Estágio

- - - - 12 9 6 ~ 5

.........

2.° grau (oapi tâes} •...
3.° grau (teuontes-coronúis].
.4. ° grau (coronéis)
. . . .

9
4

3
2

4

2

-

3

3

1 1
1 1

- - - - -

3 4
1 2

2

1

t
2

-

- - -

9

6

- - - - - - -

29 16 11 9

3

6

36
31

14
8

89

Trabalhos escolares
Armas

Estágio, 11 de Novembro a 7 de Dezembro; 2.0 grau,
.6 de Janeiro a 7 de Março; 3.0 grau, 31 de Março a
10 do Maio; 4.0 grau, 16 de Junho a 9 de Agosto.
Serviços

2.0 e 3.0 graus, 16 de Junho a 26 de Julho.

10. o -Ministério

da Guerra - Repartição Geral

Declara-se que é o segundo, e não o primeiro aumento
reformado, inválido de guerra, Manuel Alberto de Figueiredo
-Carvalho, promovido a êste pôsto pela Ordem do Eteér.cito n. o 15, 2. a série, do corrente ano.
.de 10 por cento, que compete ao tenente-coronel,

Obi"tuário

1927
Agosto

24 - Major farmacêutico Augusto '[pudes Leite.

1929

.Junho

19 - 'I'cncute de infantaria Pedro ülero Pereira Leite.
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Tenente 00 secretariado militar Alberto 'I'eriasra
da Silva Leitão.
to
24 -Major
de cavalaria José Feliciano da Costa Jú»
nior.
25 - Capitão de cavalaria Carlos \ idal Davila.
»
27 - Maj or, reformado, José Justiniano da Câmara Lo»
melino.
30 - Tenente-coronel, reformado, Manuel José de Aguiar
»
Trigo.
ovembro 3 - Major, na situação de reserva, Pedro José Gomes
Braga.
4 - Capitão de infantaria
Bernardino Nunes Pereira.
»
7 - Coronel, na situação de reserva, Alfredo Augusto
»
Pereira.
9 - Tenente-coronel,
na situação de reserva, João Fer»
reira Salgado.

Outubro

6-

Rectificação
Na Ordem do Exército n.· 15,2." série, do corrente ano, P: 260,
6C lê:
«José Artur», deve ler-se: «Artur José".

1. 20, onde

Ilamtlcar Barcinio Pinto.
Está conforme.

o Ajudante

General,

N.O 20
MINISTÉRIO

DA GUERRA

2 DE DEZEMBRO DE 1929

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.& Série)

Publica-se ao Exérotto

1.o -

o seguinte:

Por decretos de 16 do mês findo:
ministério da Guerra - f

a

Directão Geral- 2.

a

Repartição

Expulso do serviço do exército O alferes miliciano do
regimento
de infantaria
11.0 18 Auíbal
Maximiano de
Faro Cardoso, nos termos do artigo 31.0 do Código de
Justiça Militar.
Depósito geral de material de guerra
Ooronel, supranumerário.
tenonto-coronol de artilharia,
director, Carlos Augusto Ferreira Pinto Basto, contando
fi antiguidade
para todos os efeitos desde 30 de Setembro
do corrente ano.
Adido
Capitão de infantaria, com a patente de major, com o
curso do estado maior, adido ao quadro, Luis Pinto Lolo,
por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão
de serviço dependente
do Ministério das Colónias, nos
termos do § único do artigo 5,0 do decreto n." 13:309; de
23 do Março de 19~7, devendo ser considerado nesta
situação desde 7 do corrente mês.
Disponibilidade
Ooronel do engenharia, adido, com licença ilimitada,
João Alexandre
Lopes Gaivão, para os efeitos da nlínea a) do artigo 47,0 do decreto n.? 17:378, do 2i de
Serem bro do corrente ano, o sem vencimentos at6 que
soja inscrita no futuro orçamento
a competente verba,
Tenentes
do infantaria,
adidos, João César Corroia
Mondes e António Epífünio Antunus Cabrita,
que, de
regresso do Ministério das Colónia , so aprosontaram (11U
12 do corrente mês,
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General, graduado, João Maria de Almeida Lima &
tenente-coronel Luís Cândido de Albuquerque do Amaral
Cardoso, ambos na situação de reserva, por terem atingido o limite de ida do, nos termos da alínea a) do § '4. o
do artigo 10.° do decreto n." 17:378, de 27 de Setembroúltimo.
lioistério

Providos

da Gaerra-

3.

a

provisoriamente

Direrção Geral - I,

a

Repartição

nos cargos do professor da

19. a cadeira da Escola Militar e de mestre do equitação
da mesma Escola, respectivamente, o capitão de artilharia, graduado, Vítor Hugo Duarte Lemos, e o major de.
cavalaria Higino Sanches Ferreira Barata.
2. ° - Por decretos de 23 do mês findo:
Ministério da Guerra - t,a Direcção Geral- 2, a Rfpartição

Concedidas as vantagens de que trata o § único doartigo 6.° do decreto n:O 5:570, do 10 de Maio do 1019,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 do Agosto do 19~Ot
e pelo decreto n.? 17:517, de 25 de Outubro de 1929,
desde as datas que lhes vão designadas, aos oficiais em
seguida mencionados:
Por. ter completado o tempo de serviço efectivo, desde a sua
promoção a tenente, necessário para o segundo aumento de
iO por cento sôbre o sôldo :

Cavalaria - major Carlos Eugénio Álvares Pereira,
no Colégio Militar, desde 1 de Dezembro de 1927.
Por terem completado o tempo de serviço efectivo, desde a
sua promoção a tenente, necessário para o primeiro aumento de iO por cento sôbre o sôldo :

Infantaria - tenentes coronéis: Dinis Sebos Pedro do
Sá e Molo, no regimento do infantaria n.? 11; Alfredo
Ribeiro da Fonseca, na Direcção da arma de engenharia;
Albano Ao Melo Pinto Vdoso, na Escola Central de Sargentos, desde 1 do Outubro do corrente ano; major António Moreira da Câmara Botelho do Gusmão, no Instituto
Geográfico o Cadastral, desde 1 do Outubro do corrente
ano; capitão António de Oliveira Rodrigues, no regimento de infantaria n." 3, desde 1 de Dezembro de 1928 ~
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tenente Manuel Francisco Dias, no batalhão de caçadores n.? 9, desde 1 de Dezembro dI! 1928; milicianos
do quadro especial: capitão Francisco Martins de Oliveira Santos ; tenentes: Manuel Martins Afonso, no regimento do infantaria n. o 3; António Souto, no batalhão de
caçadores n.? 3, desdo 25 de Outubro do corrente ano;
artilharia - tenentes: Sidónio Bossa Pais, na 3.3 Direcção Geral do Ministério da Guerra, e José Simplício Virgolino, no regimento de artilharia Iigcírn n. o 4, desde 25de Outubro do corrente ano; cavalaria-c capitães: António Eduardo do Oliveira Mata, no Instituto Geográ6co eCadastral, desde 1 de Novembro de 1929, o miliciano
do quadro especial Inácio Loiola Pires da Silva, no distrito de recrutamento e reserva n, o 1, desde 25 de Outubro do corrente ano; administração militar - tenente-coronol João Sebastião Ramos, na guarda nacional republicana, desde 1 de Outubro do corrente ano; tenente
miliciano do quadro especial Joaquim do Sousa Duarto
Borrego, no depósito de material aeronáutico, dosdo 25
do Outubro do corrente ano; quadro auxiliar de artilharia- tonente Vergílio da Costa Rosa, no regimento de
artilharia ligeira n.? 4, desde 1 de Dezembro de 1928.

Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 30 de
Setembro do corrente ano que passou à situação de adidos os majores de engenharia da 2. n Repartição
da
2.· Direcção Geral do }linistério da Guerra, Hermiuio
Jo.6 de Sousa Serrano, e do regimento do telcgrufiatas,
João Alegria dos Santos Calado, o os capitães da mesma
arma, da Inspecção das Tropas de Comunicação, Flávio
José Ályares dos Santos, o da Direcção da arma de engenharia, José António Miranda Coutinho.
4." região militar - Quartel grneral

Tenente coronel, o major de artilharia, chefo interino
da 4.· R partição, Manuel da Silva Martins, contando a.
antiguidade, para todos os efeitos, desde 30 do Setembro
do corrente ano.
Supranumerário

permanente

Capitão de infantaria, adidq, João de Arllíljo Pissarra,
que, de regro so do Ministério das Colónias, se apresontou em 20 do corrente mês.
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a de artilharia

Capitães, os tenentes, do regimento de artilharia de
costa n. ° 2, Rui Pereira da Cunha, e do grupo independente de artilharia de montanha n. ° 12, José da Costa
Pereira Estaco de Sacadura Bote Côrte Real, contando
ambos a antiguidade, para todos os efeitos, desde 30 de
Setembro do corrente ano.
Regimento.de oavalaria n.' 2

Major, o capitão de cavalaria da 3. a Repartição da La
Direcção Geral do Ministério da Guerra, Júlio Baptista
Gonçalves Macieira, contando a antiguidade desde 14
do corrente mês.
Adidos

Capitão, o tenente do artilharia, adido, em serviço no
Ministério do Interior, na polícia de segurança pública,
José Francisco Baleisão do Passo, contando a antiguidade) para todos os efeitos, desde 30 de Setembro do corrente ano.
Majores, supranumerário,
do regimento de infantaria
n , ° 5, Alberto de Castro Arez, e de cavalaria, mostro de
equitação da Escola Militar, Iligino Sanches Ferreira
Barata, capitão de cavalaria, mostre de gimnástica o osgrima da Escola Militar, António Francisco Palermo
Leal de Oliveira, e tenente do regimento de infantaria
n." 10, Francisco António do Moura Carneiro, o primeiro desde 12 do corrente mês e o último desde 1 de
Outubro elo corrente ano, por terem sido requisitados
para desempenharem comissões de serviço depondontes
do Ministério das Colóniaa, nos termos, respectivamnnte,
dos artigos 31.° e 2.° do decreto n." 13:309, de 23 de
Março de 1927, o o segundo o o terceiro, amhos desde
14 do corrente mês, nos termos da alínea e) do n.? 4.°
do § 1.0 do artigo 10.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de
Setembro do corrente ano.
Disponibilidade

Capitão José Augusto Pereira e tenente Armando
Jorge de Oliveira Saraiva, ambos de infantaria, adidos,
que, do rogresso, respectivameute, dos Ministórios do
Comércio e Comunicações e do Interior, se apresentaram em 18 e 13 do corrente mês, sendo o último por
ter deixado de prestar serviço na guarda nacional republicana.

2.1 Série

ORDEM DO EXERCITO

60~

N.o 20

Reserva
Coronel veterinário,
director
do serviço veterinário
militar,
José Alves Simões, nos termos da alínea b) do
§ 3.° do artigo 10.° do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro do corrente ano.
Reforma
Capitão, na situação de reserva, António de Brito Coelho de Abreu, por ter atingido o limite de idade em 18
do corrente
mês, nos termos da alínea a) do § 4.° do
artigo 10.° do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro
do corrente ano.

3. °- Por decretos de t do corrente mês:
Sliuistério
da Guerra- La DirecçãoGeral- f.3 Repartição
1.0 Tribunal Militar Territorial

Promotor
de justiça,
Ribeiro Pestana.

o capitão

de Lisboa

de infantaria

Oarlos

linistério da Goerra- La DirecçãoGeral- 2.a Repartição
Oonctldidas as vantagens
de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 de Maio de HH9,
modificado pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
e pelo decreto n." 17:517, de 25 de Outubro de 1929,
desde as datas que lhes vão designadas,
aos oficiais em
seguida mencionados:
Por terem completado o tempo de serviço efectivo, desde a sua
promoção a tenente, necessário para o segundo aumento
de tO por cento sôbre o sóldo:
Infantaria:
major Fernando
de Castro Gonçalves,
no
Instituto
Profissional
dos Pupilos do Exército,
desde 1
de Dezembro do 19:!8.
Cavalaria:
major Vital dos Reis Silva Barbosa,
no
regimento
de cavalaria n.? 5, como capitão, desde 1 de
Dezembro de 1927.
Por terem completado o tempo de serviço efectivo, desde a
sua promoçao a tenente, necessário para o primeiro aumento de tO por cento sobre o sôldo :
Infantaria:
major Henrique
do Jesus e Silva Escudeiro, na Escola Militar, desde 1 de Outubro do corrente ano; capitães Vergílio
Cipriano
Mendonça,
no
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regimento
de infantaria
n.? 15, desde 1 de Dezembro
de 1028; Fernando
Sobrinho Toscano, no Colégio Milital', desde 8 de Fevereiro do corrente ano, e milicianos
do quadro especial,
capitão José Gomes Teixeira, no
regimento de infantaria n. ° 7; tenente Aires Baptista da
Costa, na guarda
nacional
republicana,
desde 25 de
Outubro do corronte ano.
Artilharia:
tenente-coronel
Henrique do Campos Ferreira Lima, no Arquivo Histórico Militar, desde 1 de Janeiro do corrente ano.
Engenharia:
major Teófilo do Sousa Leal de Faria,
na Escola Militar, desde 22 de Julho do corrente ano.
Administração
militar:
tenentes-coronéis
Jaime
Pereira da Silva e Eduardo Hipólito de Campos, nas oficinas gerais do fardamentos
e calçado, desde 1 de Outubro do corrente ano; miliciano do quadro especial, te
nento Manuel José Garcia, no regimento do sapadores
mineiros, desde 25 de Outubro do corrente ano.
Quadro auxiliar
de artilharia:
tenente João Pereira,
no regimento
do infantaria n." 9, desde 1 de Dezembro
de 1028.
Dado provimento
aos recursos n. o 1:811 e 1 :906, interpostos
perante
o Conselho de Recursos, respectivamonte, pelos aspirantes
a oficial do serviço de admiuistração militar, actualmente
alferes do mesmo serviço,
Luís Francisco Baptista e do quadro auxiliar do serviço
do saúde Raúl Evangelista
de Oliveira, por terem fundamento logal.
L' região mllitar- Quartel general
Tenente
de infantaria,
o alferes,
adjunto,
Carlos
Adriano Fonseca.
Supranumerário
Major, o capitão de in fantaria,
no qua dro da arma,
Artur Maria Sarmento
Rodrigues,
contando a antiguidade de pôsto o para efeito do vencimento,
respectivamente. desde 15 de Janeiro do 1928 e 1 de Outubro do
corrento ano.
Supranumerá:dos permanentes
Capitão, o tenente de infautaria,
supranumerário
permanente,
J 086 Vicente Ferreira,
contando a antiguidade
de põsto e pura efeito do vencimentos,
respocrivamonto,
desde 30 de Setembro de 19:37 e 1 de Outubro do corrente ano,
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Tenente,
o alferes de infantaria,
supranumerário
permanente, Arnaldo
Henriques
de Carvalho,
contando 11
antiguidade
para todos os efeitos desde 1 de Dezembro

de 1928.

Üapitães de infantaria,
adidos, Rafael Norberto Correia e António José Pires, o primeiro que do regresso
do Ministério das Colónias se apresentou
em 27 do mês
findo e o segundo,
com Iicença ilimitada, e sem vencimento até que soja inscrita no futuro orçamento a competente verba e para os efeitos da alínea a) do artigo 47.0
do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro do corrente
ano.
Regimento de infantaria n.· 5
Tenente,
supranumerário
permanente,
o alferes' Ricardo da Costa Ivens Ferraz.
Alferes, supranumerário,
o aspirante a oficial António
José Pinto da Silva, contando a antiguidade
para todos
os efeitos desde 1 do Novembro findo.
Tenente,

Regimento de infantaria n.· 8
o alferes Bernardo Pereira de Castro.

Regimento de infantaria n.· 9
Tenente,
supranumerário
permanente,
o alferes
Leite Ribeiro.

José

Regimento de infantaria n.s 10
Tonentos,
supranumerários
permanentes,
os alferes,
António Augusto
do 1." ascimcuto,
António Evangelista
Rodrigues
o Benjamim dos Santos Lopes.
Regimento de infantaria n.· 15
Tonente,
supranumerário
pormnnente, o alferes
nardino do Carmo.

Ber-

Regimento de infantaria n.· 17
Tonentss,
snpranuUlcrários
pennauontcs,
os alferes
:l\Iariano Alvaro Ferreira e Manuel Antón-io Tomé.
Regimento de infa.nta.ria n.O18
Tcnonto,
suprunumcrúrio
poruianentc,
o alferes
nuol CiLnJido da Sil\'a.
Regimento de Infantaria n.· 19
Tuncnto, supranumerário
permanente,
o alferes
cisco de Sousa.

~fl\-

Fran-
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Regimento de infantaria n.O20
supranumeráríos
permanentes,

os alferes
Manuel Xavier Pereira Simões, Júlio Eufrásio e Salvador Baptista Ribeiro,
'I'eneutes,

Batalhão de caçadores n.· 1

Tenente, supranumerário permanente,
nimo do Espirito Santo. MagalMes.

o alferes Jeró-

Batalhão de caçadores n.> 3

Tenente, supranumerário
quim Botelho.

permanente,

Batalhão de caçadores

n,s

o alferes Joa5

Tenente, o alferes Otto Hoffman.
Batalhão de caçadores n.v 7

Tenente, suprnnumerário
cisco José Alves.

permanente,

o alferes Fran-

Batalhão de caçadores n.v 9

Tenente,
Ferreira.

supranumerário

permanente,

o alferes Luís

Batalhão de ciclistas n.· 1

Tenente, supranumerário
Aires Esteves.

permanente,

o alferes Ilídio

Batalhão de metralhadoras n.> 2

Tenentos, supranumorúrios
pormaneutes,
os alferes
António Folgado Dias Catana e Adelino Soares.
Batalhão de metralhadoras n.O3

Tenente, supranumerário
Alves Moreira.

permanente, o alferes Aníbal
•

Escola Prática de Artilharia

.

Tonente, o alferes Alfredo de Oliveira Leite.
Quadro da arma de artilharia

Major, o capitão, no quadro da arma, Ricardo Malhou
Durão.
Capitão, o tenente, no quadro da arma, Manuel de
Almoida de Ávila, contando 11 antiguidade para todos os
efeitos desde 30 de Setembro do corrente ano.
Regimento de artilharin. ligeira n. o 1

Major, o capitão do grupo indepoudonto de artilharia
pesada n.? 2 Celestino Perelra Castilho.
Tenento, o alferes Abel dos Anjos Rocha.
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Tenentes,
os alferes António Pereira Teixeira
meida e António Joaquim Alves Monteiro.
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de Al-

Regimento do artilharia ligoira n.· 3
Tenentes,
os alferes Álvaro da Silva Oarvalho, Carlos
Vidal de Campos Andrada
e Emílio Ramos Afonso.

Tenente,

Regimento de artilharia ligeira n.· O
o alferes Humberto Vieira de Oastro.

Regimento de artilharia de costa n.· 1
Majores,
os capitães Afonso Cortês dos Santos
berto Mário Cortês dos Santos.

e Al-

Grupo independente de artilharia pesada n.· 3
Major, segundo comandante,
o capitão do regimento
de artilharia
do costa n." 1 Gaspar de Freitas Pacheco.
Tenentes, os alferes Carlos Duarte Capote e Manuel
Coelho da Silva Ferreira.
Bataria de artilharia de defesa móvel de costa n.· 3
Alferes miliciano do serviço de administração
militar,
o segundo sargento cadete n. ° 3~-~ do regimento de artilharia ligeira n." 5, Alberto Carlos de Lis Teixeira Branq uinho, nos termos do § LOdo artigo 3.01 da lei n. 01 :466,
de 18 de Agosto de 1923.
Direcção da arma de cavalaria
supranumerário
permanente,
o tenento
de
cavalaria,
supranumerário
permanente,
secretárlo-tesoureiro, interino, do consolho administrativo,
Joaquim António Bernardino,
contando
a antiguidade
desde 18 de
Novembro findo.

Capitão,

Escola Prática de Cavalaria
Tenentes, os alferes António Marir, Moira e Cruz, João
António de Araújo Pimenta da Gama, Joaquim Rodrigues Gomes Júnior, A rnalrlo Dionísio Caruoiro do Sousa
Meneses e Fernando Dias Pires Muntoiro.
Quadro da arma de cavalaria
Major, O capitão do rvgimeuto do cavalaria n.? 3 Silvestre 'I'eixeíru, contando a antiguidade
desde 7 de Outubro último.
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Capitães, os tenentes de cavalaria, do extinto quadro
de comissões, da Escola Militar, João Augusto Aziuhais
·de Melo, e do regimento do cavalaria n.? 8 Fernando
Alberto Pessanha Charula do Melo, contando respectivamente a antiguidade desde 14 e 18 de Novembro findo.
Supranumerários

permanentes

Capitães: os tenentes de cavalaria, suprunumerários
permanentos, da formação do quartel general do Govêrno Militar de Lisboa, Roberto Gaudêncio Miguens,
do regimento de cavalaria 11.° 8 António Rodrigues Morais, Joaquim Ribeiro Martins e Augusto Luís Neves
Marçal ; e do regimento de cavalaria n." 9 Albano dos
Santos, Ernesto Xavier de Serpa Nunes e J oito dos Santos, contando todos a antiguidade desde 18 de Novembro findo.
Regimento de cavalaria n·.O 1

Tenente, suprunutnerário
nuel Joaquim Carrajola.

permanente,

o alferes Ma-

Regimento de cavalaria n.v 3

Capitães, os tenentes: António da Lapa e supranumerário permanente, Gustavo Manuel Santana Cunha
Castelo Branco, coutando rospectívamonte a antiguidade
desde 14 e 18 de Novombro findo.
Tenente, supranumerário permanente, o alferes Domingos' António de Oliveira.
Alferes, picador, o nspiranto a oficial, picador, António Domingues, contando a antiguidade para todos os
efeitos desde 30 de Setembro do corrente ano.
Regimento de cavalaria n.O 5

Capitão, supranumerário
permanente, o tenente, supranumorário
pormanente, José Martins Lopes Ribeiro,
contando a antiguidade desde 18 do Novembro findo.
Tenente, o alferes Joaquim António Gaspar.
Regimento de oavala.ria n.- 1

Capitão miliciano do quadro especial, o tenente do
mesmo quadro António Bivar Moreira do Brito, coutando
a antiguidade dosde 18 de Novembro findo.
Tenentes, os' alferes Eduardo Sousa do Almeida o
supranumerário
permanente Vasco Pereira Pimcuta de
Castro.
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Regimento de oavalaria n.· 9
Tenentes,
os alferes António Augusto
Sousa Dias
Ribeiro
de Carvalho,
João Baptista
dos Santos, Luís
Ferreira Pinto e supranumerário
permanente
João Fer-

zeira.
Tenente,

Coudelaria Militar de AIter
o alferes J01l.0 José de Figueiredo

Gaspar.

Esoola Prátioa de Engenharia
Tenentes,
os alferes Albano Moreira de Almeida e
Jos6 Rodrigues Moutinho.
Tenente
do quadro auxiliar de engenharia,
o alferes
do mesmo quadro Manuel J 056 Ferreira.
Regimento de sapadoree mineiros
Capitão, o tenente Judah Bento Ruah,
Tenentes,
os alferes António José Pimentel,
Floriano
Bernardo
das Neves, Fernando
Francisco Pinto Eliseu
e Mário Pereira de Azevedo Batalha.
Tenentes elo quadro auxiliar de engenharia,
os alferes
do mesmo quadro Arnaldo J os6 -da Costa Júnior e Olímpio Baptista.
Re@:'imentode telegrafistas
Tenentes,
os alferes Paulo Emílio de Brito' Aranha,
Eduardo
de Abreu Campos, António Jacinto Magro e
Américo Soares Beirão.
Tenentes do quadro auxiliar de engenharia,
os alferes
do mesmo quadro José Ramos de Andrade,
António de
Sá Pereira do Lago e Joaquim Guerreiro.
Regimento de sapadores de caminhos de ferro
supranumerário
pormanonte, o tenente Joaquim Francisco Alves.
'I'ouonte, o alferes António Brito Pereira Luz.
Tenente
do quadro auxiliar
de engenharia
Amadeu
Ferreira
Matias.

Capitão,

Capitão,
'I'encnto
do mesmo

Tenente,
Miguens.

Batalhã.ú de automobilistas
tenente Or-lando Vnldês Tomás dos Santos.
do quadro auxiliar do engenharia,
o alferes
quadro Francisco Assis 'I'aré.
O

Quadro auxiliar de engenharia
o alferos do mesmo quadro Joaquim

Isidoro
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Capitão,
tenente de aeronáutica Carlos Felner Arantos Pedroso, contando a antiguidade para todos os efeitos desde 30 de Setembro do corrente ano.
Depósito geral de material de guerra

Tenente do quadro auxiliar do artilharia, o alferes do
mesmo quadro José Consciência, contando a antiguidade
para todos os efeitos desde 1 do Dezembro de 1928.
3.' oompanhia de saúde

Alferes do quadro auxiliar do serviço de saúde, o aspirante a oficial do mesmo quadro Raúl Evangelista de
Oliveira, nos termos da "lei n. o 1:856, contando a antiguidade desde 20 de Abril de 1926.
Direcção do serviço veterinário militar

Coronel veterinário, director, o tenente-coronel veterinário, inspector do mesmo serviço, Antonio Carlos de
Fontes Pereira de Melo, contando a antiguidade desde
23 do mês findo.
Adidos

Majores, os capitães de artilharia, adidos, professor
adjunto da Escola Militar, Manuel de Beires Jung uoira,
da Fábrica de munições de artilharia, armamento o "iaturas, Roberto de Matos e Mário Alberto Sardinha Pereira Coelho e, com licença ilimitada, Francisco Xavier
Pavão do Morais Pinto.
Capitães, os tenentes: do artilharia, J OSÓPaulo de
Sousa Rego e de cavaluriu, José Martins de Campos
Ferreira, adidos, em serviço no Ministério das Colónias,
e, supranumerários
permanentes, om serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional ropublicaua, Manuel
Vieira o Clemente J OSÓJuncal, contando o primeiro a
antiguidade, para todos os efeitos, desde 30 de Setembro último, o segundo desde 14 o os restantes desde 18
do mês findo.
'I'en-ntos : de infantaria, supruuumorárioa
permanentes, os alferes, adidos em serviço da guarda nacional
republicana, Cesário 'I'avares Coelho, Abtlio Salcs Mur- .
tins, António Veiga, José Forroira da COHta, Luís Joaquim Moutinho) António Joaquim Abruuhosa, António
Alves Mendes e Gaspar Pereira Rodrigues ; de cnvularia,
da mesma guarda, Arsénio José dos Santos; do infantaria, em serviço no Minístério das Colónias, António
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Santa Clara Ferreira, e do serviço de administração
militar, adido, na situação de licença ilimitada, Eduardo
de Sousa Correia Barbosa.
Capitão do batalhão de automobilistas Vergílio César
Antunes de Lemos, e tenentes, de artilharia, da Escola
Militar, Mário Emílio Aziubnis de Melo e do regimento
de artilharia de costa n. o 2, José Teles da Silva Palhinha, e do serviço de administração militar, supranumerário pcrmanente, da 3. a Repartição da 2.:1Direcção Geral do Ministério da Guerra, Vergilio Lusitano, por terem
sido requisitados para desrmpenharem comissões de serviço depflndentcs, o primeiro, do Ministério da Instrução
Pública, o terceiro, na. Companhia de Moçambique, e os
restantes do Ministério das Colónias, nos termos da carta
de lei de 12 de Abril, o segundo e o quarto nos termos
do artigo 5.0 do decreto n. o 13:309, de 23 de Março de
1027, devendo sor considerados nesta situação, respectivamente, desde 21, 20, 19 e 20 do mês findo.
Reserva.

TeMnte.coronel do serviço de administração militar,
da Direcção do mesmo serviço, Eduardo Augusto Cortês,
e capitão do regimento de cavalaria n." 3 Eduardo Knopfli
Júnior, o primeiro por ter atingido, em 29 de Novembro
findo, o limite de idade, nos torrnos do n.? ~.o do § 2.0
do artigo (i0. o do decreto n." 12:017, dEI2 do Agosto de
1926, r o segundo por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela. junta hospitalar de inspecção em 18 do
mês findo.
.
Reforma.

Coronel, na situação de reserva, António Norton Marinho Falcão, por ter atingido o limite do idade cm 23
do mês findo, nos termos do § 4.0 do artigo 10.0 do decreto n." 17:3i8, de 27 de Setembro do corrente ano.

4. 0_ Portariae

Por portarias de 15 do mês findo:
lIini,tério da Guerra - Rep:lftição d. Gabinete

Manda o Govõruo da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, nomear os oficiais abaixo designados
para constituírem a comissão a quo se refere o artigo 9. o
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do decreto n,° 17: 596, de 11 do corrente mês, acumulando com os serviços que presentemente
desempenham:
Tenente-coronel
de artilharia,
com o curso do estado
maior, Carlos Elias da Costa Júnior; major de infantaria, na situação de reserva, Jaime Madeira Pinto, e capitão do secretariado
militar Olímpio Manuel Pedro deMelo.
lIinislério da Guerra - Repartição do Gabinele
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra,
nomear uma comissão composta dos
oficiais abaixo designados
n fim de elaborar
as bases
para a organização
de uma escola. onde se pratique o
tiro para a artilharia
de costa e contra-aeronaves,
das
tropas de artilharia
de costa, incluindo as das ilhas adjacentes, e do comando da defesa do porto de Lisboa:
Brigadeiro
de artilharia
Daniel Rodrigues de Sousa,
coronel de artilharia
Camilo Amândio
da Silva Sena,
majores
de artilharia
Francisco
António Real e Francisco António Pereira
dos Santos e capitão de artilharia Ernesto Florêncio Cunha.

MinistérIO da Guerra -

t. a Direcção Gml-

t ,a Repartição

Louvado o coronel de cavalaria Manuel da Costa Latino, pela inteligência,
dedicação pelo serviço e comprovada. competência
com que durante muitos anos desempenhou os serviços de remou ta, contribuindo
assim com
os seus vastos conhecimentos
e grande dedicação para
o brilho e perfeição dos citados serviços.

Por portaria de 20 do mês findo:
Ministério da Guerra- Rrpartiçl0 do Gabinete
Exonerado,
pelo pedir, do lugar de secretário da comissão a que S9 refere a portaria de 3 de Abril do corrente ano, publicada na Ordem do Exército n." 5, 2.11 série, o tenente do batalhão do caçadores
11,0 7 Alb
rtoAlfredo de Gusmão o nomeado para o substituir o tenente do secretariado
militar Luís de Lima Castela.
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Por portaria de 22 do mês findo:
Dini~tério da Guerra - RI'partição do Gabinele
Manda o Govêrno da República. Portuguesa,
pelos Ministros
da Guerra
o da Marinha, nomear os oficiais
abaixo designados
para constituírem
a comissão encarrogada do rever O modificar o regulamento
de continências o honras militares:
General Domingos
Augusto Alves da Costa Oliveira.
Major de artilharia
Manuel Holbeche Correia de Freitas.
Capitão de infantaria Tadeu do Sacramento
Monteiro.
Primeiros tenentes de marinha Álvaro Gil Fortée Rebõlo e Augusto Soares de Oliveira.

Por portaria de 23 do mês ündo :
lioislério

da Guma - Rrparli~áo do Gabinele

Nomeado O capitão do serviço de administração
militar
Bráulio Ludgcro
de Freitas para fazer parte da comissilo nomeada por portaria do 1 de Junho do 1929 para
proceder
à revi ão dos padrões do material de aquartelamento actualmento
adoptados
no exército, em substítutção do capitão do mesmo serviço José Gonçalves Macieira
autos.

Por portaria de 25 io mês findo:
lIinislrrio da Guma - Rfparlição do Gabinele
Promovidos a tenentes equiparados
os alferes do corpo
activo da Cruz Vermelha
Portuguesa
Carlos Peixoto do
Agllilar, Josó Teodoro dos Santos Formosinho
Sanches,
ãndidc Il onriquo Gil da Costa o António Emílio de Magalhães Júnior,
nos termos do artigo 19.0 do decreto
n." 8:098, de 9 de )'larço do 1923.

ó. o _

Por determinação do Goyêrno da República:
!lillislério da Guerra - f. a ~irrc~ão Geral- 3. a Rrparlição

Adjunto, O tenente do infantaria,
no quadro
Joaquim Joré lia tos Antunes Ferreira.

da arma,
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Direcção Geral- 3. a Rrpartição

Adjunto,
o capitão do serviço de administraeão militar, no quadro,
Luís José Gonçalves,
sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.

lIiu'stério da Guerra- 2 a Direcção Geral- 4.' Repartição
Chefe da La secção,
Artur José de Almeida.

o tenente

2.· região

coronel

de cavalaria

militar

Ajudante de campo do comandante,
interino, o tenente
do batalhão
de caçadores
n.? G António llenriques
da
Silva.
Govérno Militar

de Lisboa -

Quartel

general

Adjunto
da 2. a Repartição,
o tenente de cavalaria,
adido ao quadro nos termos do decreto n.? 13:0~O, José
Maria de Sousa.
Quadro

da arma de infantaria

Coronel do batalhão do motrulhudoraa
Augusto Xavier de Magalhães Júnior.
Supranumerário

permo.nente

Tenente
do batalhão
de caçadores
berto Cardoso do Amaral.
Regimento

n.? 2 Jacinto

de infantaria

n. o 7 Carlos

Al-

n.· 2

Tenente
de infantaria,
supraunmor-ário
permanente,
Alfredo de Almeida Barros da Silva Ramos.
Regimento

Major
Augusto

de infantaria,
Pires Falcão,
Regimento

de infantaria

no quadro
pele pedir.
de infantaria

n." 4

da arma,

Armando

n. o 9

Alferes
do batalhão
do caçadores
n. ° 8 Américo da
Silva Freitas,
sem dispêüdio
para a Fazenda N acional.
Regimento de infantaria
n.s 14
Alferes
do regimento
de infantaria
n.? 17 Afonso
Henrique
Baptista
de Campos,
som dispêndio para a
Fazenda Nacional.
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Regimento de infantaria n. o 10
Tenente, supranumerário
permanente,
do batalhão
caçadores n.? 2 José ~Iatcus Júnior, pelo pedir.

de

Regimento de infantaria n ." 18
Capitão
de infantaria,
no quadro da arma, Manuel
Celestino da Cruz.
Teuento miliciano de infantaria,
do quadro especial,
J os6 ~Iaria do Araújo.
Regimento de infantaria n.> 19
Capitão,
supranumerário
permanente,
do regimento
de infantaria n.? 20 Rogério Augusto, pelo pedir.

Capitão
Gonçalves
cional.

Regimento de infantaria n.> 20
do rogimento
<10 infantaria n,° 19, J oaq uim
dos Reis, sem dispêndio para a Fazenda Na-

Batalhão de caçadores n.O1
Teucute do batalhão do caçadores n.? 8 António Tavares Semedo, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de caçadores n.O5
Alferes da Escola Prática do Infantaria,
gro Romão, som dispêndio pura a Fazenda

Manuel MaNacional.

Batalhão de caçadores n.O6
~ Tenentes,
do infantaria,
no quadro da arma, António
Heuriques
da Sil va, e do batalhão
de metralhadoras
n.? 1., Arnaldo José Claro da Fonseca, sendo o primeiro
sem dispêndio para a Fazenda .l. acional.
T

Batalhão de caçadores n.s 8
Sl'gundo comandante,
o major de infantaria,
mcrário, Leopoldo Gorardo Martins.

supranu-

Batalhão de caçadores n," 9
Tenente do regimento de infantaria
n." 16 Bernardo
Pelicano de Brito o Abreu, pelo pedir.
Batalhão do metralhadoras n.s 1
'I'encnte do infuutaría, ajudante do campo do ajudante
general do exército,
António Pereira
Iiodriguca,
pelo
pedir, e para os efeitos da alínea (I) do artigo 43.° do
decreto u. ° 17:378, do 27 de ~otom 1.>1'0 do corrente ano.
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Comandante,
O tenente-coronel
(lo batalhão
doros n." 8 Joaquim Leitão.
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de caça-

:Cirecção da arma de artilharia
Adjunto da 2.3 l{~parti\1to, o capitão (lo rcgimf'nto do
artilharia ligeira n." 5 Manuel Gustavo do Abreu c Sousa,
pelo pedir.
I
Quadro da arma de artilharia
Capitão do rogimento do artilharia ligeira n." 1 Eliseu
José Pinto Vilas Boas.
Regimento de artilharia ligeira n.O5
de artilharia,
adido, em serviço no Ministério
do Comércio o Couiuuicuçõcs,
no Instituto
Geográfico o
Cadastral,
Firmo
Garnbini
da C09ta Gomos, para os
efeitos do § 1.0 do urtigo 43.0 do decreto n.? 17:3i~, do
27 do Sotombro do corronto ano.
Tenente

Regimento de artilharia de costa n.O1
Comnndanto,
O coronel
do rnp;imollto do artil'varia ligeira n.? 5 Alberto César do Furin Graça,
sem dispêndio pClra fi Fuzenda Nacional, o para 08 efoito da alínea e) do artigo 437.° do docroto do 25 do Maio do HH1.
Capitfio do artilharia,
no quadro da arma, Rui I'oreira
da Cunha.
Grupo independente de artilharia de montanha n.s 12
Capitão de artilharia,
no quadro du arma, José da
Costa Pereira Estuço de Sacudura Bote Côrte Real.
Grupo independente de a.rtilharia pesada n.> 2
Prútica do A.rtilharia. Raúl Simões

Tenente da Escola
Cabrita, pelo pedir.

Quadro da.arma de cavalaria
Capitão
de cavulurin
da ERcola Central
António J oaquim do Castro Maia Mendes.

do Oficiais

Regimento de cavalaria n.O6
Capitão do envuluria, da ·3.& Repurtição da 1.a Direcção Gorul do Ministório da OIH'I"I':\, José do I'us os, p( lo
pedir e para os ofeitos da IllÍllC':\ (I) do artigo 44.° do docroto 11.° 17:378, do 27 do Setembro do corrente ano.
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Regimento de cavalaria n.v 8

Alferes 0.0 r('gim0nto do cavalaria 0.° 7 Josó da Azsunção, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Inspecção das tropas

de

comunicação

Chefe da secção elo serviço do transmissões,
o major
do fI'gimonto de telcgrnfistas João Alegria dos Santos
Calado, pelo pedir.
Cln-Ic da doll'guçào militar junto dos Caminhos do Ferro
do Sul o Sueste, o capitão do infantaria, do depósito ger al do material do aquartela monto, João Francisco PásCO'l.

R )gl111onto.ío t 3legraflstas

Comandante,
o coronel do ongr-nhurin, om disponibílidado, João Alexandre Lopes Galvão , pnrl1 os r-feitos da
nlínoa a) do artigo 47,° do decreto n." 17:378, do 27 do
Sctcm hro do cor-rente ano.
Capitão miliciano do tolcgrafistas, do qnadro especial,
da Direcção da Arma do ElIgellhnrin, Manuel do Mt1doiros Tangor.
Qun.iro dos oflet 'l.is do serviço de administração militar

Tenonte do serviço tio ntlmini 'tl'nção militar, da delen-aç:lO da 3,& Repartic. o .la 2,a 1):1'l\('<;110Geral do Ministério da GUNfa na :ta região militar, Joaquim do Melo
Póvoa, por motivo disciplinur.
3," companhia de administração

militar

Tencnto do sorviço de adminis trução militar, da 3. a Rc:rarti<;uo da 2. Dirvccão Geral do "lini~tério du Guerra,
António Esteves do Carvalho.
rl

Comissão do contencioso

Secretário,
inter ino, o tenente do serviço do adminístruç! o militar José Bento.
Escola Central de Oficiais

DL\ otlhador (la s('('<;l'Io t('t'llie:l, o cnpitlto do infa.ntnria,
no quadro da nrma, Jo: o Guilhermo do ~[(,l1escs },'orl'oi1'a.
2,° tribunal n i1itar territorial

de

Lisboa

Adjunto, o tel1 nt do eerNarill<lo militar, do Cofro
de pre\'i(lôncia dos oficiai. tIo ('.'ól'eito metl'opolitano,
lltlulo da Conceiçito Cnrl'ilho, pelo pedir.
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Depósito geral de material de aquartelamento
Adjunto,
o tenente miliciano do quadro csprcial do
batalhão
de caçad0res n.? 2 Manuel Augusto
Martins,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Cofre de previdência
dos oficiais do exército metropolitano
Chefe da secretaria,
o tenente de infantaria, no quadro
da arma, João César Correia Mondes.
Júri para avalí ar as provas de aptidão para o pOsto de
major dos capitães vetermàrf os, no corrente ano:
Presidente,
o coronel veterinário
António Carlos de
Fontes Pereira de Melo,

6. o -lIinistério

da Guerra - Repartição do Gabinete

Tendo sido agraciados
com a mercê da Sociedade Portuguesa
da Cruz Vermelha
abaixo indicada o oficial e
praça em seguida mencionados,
é-lhes permitido usar as
respectivas
insígnias:
Medalba
<-le agradcchn4"llt.o
Tenente
de infantaria
João Mário Pruzoros Milheiro,
Primeiro
sargento
cadete do regimento de artilharia
de costa n." 2 Augusto Frederico
da Silveira Machado.

7. o -linistério

da Guerra - t.a Diretçáo Geral- t.& Bepartiçio

a) Tendo' sido agraciado por Sua Majestade o Rei de
Espanha
com a medalha da Paz de Marrocos o tenente
de norouáutica
António Dias Leite, é-lhe permitido, em
conformidade
com as disposiçõee
do regulamento
das
Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê o usar as respectivas insígnias.
bJ Tendo sido agraciado
com a medalha de prata da
Cruz Vormelha
Espanhola
o cupitão de artilharia Alexandro Augnsto de Faria e Sousa do V asconcolos o Sá,
é-lho permitido, em conformidade com as disposições do
regulamento
das Ordens
Portuguesas,
aceitar aquela
mercê o usar as rcspcctlvas
insígnias.
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c) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as .lisposições do l'<'gulamento aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917 :
liailtério da Gllerra -1.

a

Medalho.

Direcção Geral- 1. a Reparlição
de

ouro

Major de infantaria José Miguel Coelho Godinho.
Regimento de infantaria n.· 2

Capitão António José do Matos Raimundo.
Regimento de infantaria n.· 11

'I'onento-coroncl
reira.

José Júlio de Almeida da Costa Pe-

Regimento de oavalaria. n.· 6

Capitão Jolto Leal dos Santos Caio.
Esoola Central de Ofioiais

Major de cavalaria Abílio de Sousa Namorado.
Depósito disoiplinar

Tenente

de infantaria

José da Nazaré

Barreto Pinto.

Fá.brioa de equipamentos e arreios

Tenente do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
Alfredo Evangeliata.
lU:c(lnl)ao. de praTo.

4.' região militar - Quartel general

Tenente adido ao quadro auxiliar dos serviços de artilharia José Domingos Rodrigues Candeias.
Regimento de infantaria n.s 2

Tenente João Duarte Marques.
Rf3gimentode infantaria n.· 4

Tenente Aniceto António dos Santos J únior.
Regimento de infantaria n.s 7

Tenente miliciano José Rodrigues da Silva Mondes.
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n.- 10
Fernandes

Tôrres.

Aspirante

Regimento de infantaria n.s 15
a oficial José de Sousa Regato Júnior.

4spirante

a oficial Lino da Ressurreição

Regimento de infantaria. n.O21
e Silva.

Di'ltrito de reorutamento e resorva n,> 16
do secretariado
militar Rodrigo Augusto
Carvalho Júnior.

Tenente

d

Esoola Prátioa de Administração Militu.r
Tonente José FIlipe 'I'aborda Morais.
Alferes Arménio do Nascimento Guerra.

Tenento

8.°_

•

Farmáoia. Central do Exéroito
farmacêutico
Homero Ferreira.

Ministério da Guma - t,a Direcção Gcral- 2. a Rtpartição

a) Declara-se quo o capitão do infantaria António Soares Andrca Ferreira,
que exercia ns funções do ajudante
de campo do general Luis Manuel Agostinho Domingues,
como vogal do Conselho Su perior do Promoções, passa
a desompcnbnr
idõnticas
íunçõos junto do mesmo general, que, pela Ordem do Exército
11.° lfl, 2.a sérlo do
corrcuto
ano, foi colocado como comandante
da 4. n 1'0'
gião militar.
b) Declara-se
que o capitão do infantaria
Henrique
Augusto
I'oreatrelo da Sil va O os tenentes ela !IlPSIlHt
arma António
Epifüuio Antunes
Cabrita,
J(), o Cósur
Correia Mondes, Armando
.J orgo de Olivoira Saruiv n o
Augusto
José Machado, todos na situação do disponibilidade, chogarnm à sua altura pura ontrar no rospoctivo
quadro.
c) Declara se quo o capitão do infantaria adido, que
passou à situação do suprnnumorúrio
poruianento pela
Ordem do Exército
n.? 19, 2.~ sério, do corr onto auo,
é José Autuuos Prazeres o não José Augusto Prazeres.
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d) Declara-se que o toucnto de infantaria Jos6 dos
Santos Carneiro, quo passolJ à situação do disponibilidado pela Ordem do Exército n.? 14, 2.a sério, do corI' nto ano, rt'gressou
do Mini tório da J ustiça, por ter
deixado de prestar sorv iço lia polícia de investigação
criminal, o não do Ministério do Interior.
e) Dcclarn se que o tenente de infantaria, adido no
Ministério do Interior, cm serviço na guarda nacional
ropubllcuna, José Caetano, p:1.sou ao serviço do :\linis·
tório das Colónias, por ter sido requisitado vara uma
comissão do serviço dopeudonte dê 'to :\Iinistório, desde
20 do mês de Novombro findo, nos termos do artigo 5.0
do decreto n. o 13:309, do 23 de Março de 1927.
f) Declara-50 qu fica sem efeito a colocação no regimento de infantaria n.? 22 do tenente do quadro da arma
Carlos de Je .us Vilhena, insorta na 01' tem do Exército
n. o G, :!.II sério, do corrente uno.
g'l Declara-s
que os alferes de infantaria a seguir
monciouados, promovidos a êsto põsto pela Ordem do
E« érctto n. o 18 do correu te uno, devem ser considerados
suprunurnorários
por excesso, por excederem o respcctivo quadro orgânico:
Augusto Vaz 'prncpr, Leonel José do Sousa, Camilo
Leite Gomes, ~Iário dos Santos Pire ...'eYes, Domingos
Feruundos Pedro, António Martins Gomes, Adeliuo Mendes Moura dos Santos, José Júlio do Almeida Sobral,
José Luís Mourão Vaz Osório, António
Manuel Guerreiro Evaristo, Joaquim Pedro F -ruandcs, Francisco de
Lucena, Josiuo Francisco Costa de Azevedo, Manuel
Rosa da Costa, .10 é Policarpo Menti s Dias , Aldemiro
urlos .. lIl1 s Corr ia, José NU!1rsBarroso, Emílio Mendos :\foura dos 'autos. António Sampaio d Azevedo,
Mllul1pl José Domingues Pores, Eduardo Pinto Barradas,
Jo é )[ irin Bap ti ta • tachado, Luís J\ I1t6nio Hamires,
Armando d Sou a Botelho, Carlos lllarqlll's Loureiro,
R: úl da Cril? Pen irn, .Túlio de Oli\'l'ira
idreiro, Jorge
AI,.-anrIro dt Campos Baruo a Vi ·ira, .\Ill'rico da Silva
Fn,itas, António Rouriglll's dos 'antos Júnior, .Joaquim
All~llstO Pinto Gu('de , .Jainll' 1\ rt'ira da
ilya Sabino,
Floriut rto Vilnr Bt'ttrIlcollrt, Cpl ;tino Jo"6 .'onn'R Garcia GOlli(lll, Ji:rncsto .\ ntónio dos ~anto~, !<:c!lIur<lo
Ferreira
Soare de Albergarin, Luís Marh do antana P 'reira,
T

628

ORDEM DO EXERCITO

N.o 20

2." Série

Jaime Carlos Correia Mota, Adelino Pandaio, Raúl Augusto Mesquita da Silva, António Júlio Teixeira de Sousa,
Arnaldo N unes Vitória, Luís Mousinho Sacadura, Mário
Alcobia, José Rodri~ues Pimenta, Carlos Amorim Castanheira,
Afonso Henriques
Baptista Campos, ~lário da
Costa Santos Anino, João de Sousa Machado, Emílio
Nunes, Américo
de Carvalhal Esmeraldo,
Henrique da
Costa Gomes, ~ntónio José I'iuto da Silva.

li) Declara-so que devo ser considerada sem efeito a
parte do decreto de 17 de Agosto último, inserto na
Ordem do Exército n.? 13,2,:1 série, do corrente ano, que
deu baixa do serviço ao alferes de infantaria,
miliciano
de reserva, Tristão de Araújo Abreu Bacelar, por se ter
reconhecido
haver êste oficial falecido em 18 de Outubro
de 1920.
i) Declara-se que o tenente-coronel
de cavalaria Francisco Martins Lusignan
de Azevedo, colocado na 4.& Repartição
da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra
pela Ordem do Exército
n." 19, 2.a série, do corrente
ano, deve ser considerado
como chefe da 2. a secção e
não da La, como consta da referida Ordem,
j) Declara-se qU(l o capitão de cavalaria, com o curso
do estado maior, Manuo! Francisco Marques Valonto freqüontou com aproveitamento
os cursos ela Escola Supe
rior de Guerra,
em Paris,
pelo que mereceu o Brevet
d'État-Major.
k) Declara
eeta Martins,

se que o tenente de cavalaria Amadeu Buauxiliar do mostre do equitação da Escola
Militar, desempenha
êste cargo acumulando
com o de
ajudante do campo do general José Rodrigues Lopes de
Mendonça e Matos.

l) Declara-se quo os alferes de cavalaria a seguir mencionados, promovidos
a êste pôsto pela Ordem do Éirército n. o 18, do corrente ano, devem ser cons iderudos
suprnnumerários
por excesso por excederem o respectivo quadro orgânico:
Rui Pessoa do Amorim Molício, Gaudõucio António
Rosa Garcia, António Quintino da Costa, José de Assunção, António Maria Pereira Martinho, António José de
Araújo
Leite de Castro V az Vieira, Gabriel Augusto
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Gonçalves Braga, Amílcar Hermínio Rosas, José Maria
Guedes Cabral de Campos, Francisco Martins, António
José Ramalho Xavier, Carlos Alberto da Costa Botelho,
Joaquim António Ramos, Francisco José de Faria Hintze
Ribeiro Nunes, José de Faria Hintze Ribeiro Nunes,
Teodorico Augusto Palmeira.

m) Declara-se que os alferes de cavalaria Gaudêncio
António ROHaGarcia, António Quintino da Costa o José
de Assun~ilo chegaram à sua altura para entrar no respecti vo quadro.
n) Declara-se que o alferes de cavalaria, adido, em
serviço no Ministério do Interior, Rui Pessoa de Amorim Molício daria entrada DO respectivo quadro se não
estivesse naquela situação.

o) Declara-se que o alferes miliciano de cavalaria Pedro Nolasco Rodrigues Martins do Carvalho, que, pela
Ordem do E;pb'cito n,o 19, 2.& série, do corrente ano, foi
promovido àquele pósto para o regirqento de cavalaria
n,o 7, deve ser considerado como promovido e colocado
no regimento de cavalaria n. o 9, unidade a que pertenda.
p) Declara-se que é Rui da Silva Garcês e não Raúl
da Silva Garcês o soldado n. o 231, promovido a alferes
miliciano para o regimento ~e cavalaria n." 2 pela Ordem
do Exército n,? 19, 2.3 série, do corrento ano.
q) Declara-se que os alferes milicianos, promovidos a
êsto posto para o regimento de telegrafistas por decreto
de 9 do Novembro do corrente ano, inserto na Ordem do
Exército n." 19, 2.& série, do corrente ano, Vicente Temudo de Castro, Alberto Vasconcelos Pais de Figueiredo, Paulo de Serpa Pinto Marques, José Frederico de
Casal Ribeiro Ulrich, Francisco Alberto de Sousa Benetó, Gabriel Constâncio Sobral Dias, José Honorato
Gago da Câmara de Modoíros, Artur Galvão 'I'eles, José
de Queiroz Vaz Guedes, Franklin Gonçalves Marinheiro,
José Pedro de Campos Pereira, João Pais de Aguilar,
José Pedro de Saldanh Oliveira e Sousa, José Duarte
de Sousa Valado Ramos Arnaud, silo destinados o primeiro à especialidade de pioneiros e os restantes à de
telegrafístas.
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r) Declara-se que o tenente de aeronáutica José Antunes dos Santos Neves foi aprovado em 2 de Novembro findo nas provas para piloto em aparelhos rápidos
realizadas na. Escola Militar de Aeronáutica.
8) Declara se que os alferes veterinários milicianos
Henrique Pais de Almeida, Mário Cândido de Sousa,
José Francisco Nico, Augusto Guerreiro Temudo e Melo,
Manuel José do Souto Barreiros, José Maria de Sousa.
Rafael e Manuel Avelar da Conceição e Silva, que, pela.
Ordem do Exército n." 19, :Ln série, do corrente ano,
foram promovidos àquele pôsto para o regimento de cavalaria n. o 7, devem ser considerados como promovidos
e colocados, respectivamente, os três primeiros no regimento de cavalaria n." 4, o quinto no regimento de cavalaria n." 3 e os restantes no regimento de cavalaria
n. o 4, unidades a que pertenciam.
t) Declara-se que o tenente veterinário Álvaro Henriques da Silva. adido, em serviço no Ministéltio das Colónias, deixa de prestar serviço no referido Ministério,
continuando, porém, na mesma situação de adido, por
lhe ter sido concedida licença ilimitada.
u) Declara-se que os tenentes-coronéis,
veterinário,
António Severino da Piedade Guerreiro, e do serviço de
administração militar, Joaquim Marreiros, ambos supranumerários, chegaram à sua altura para entrar nos respectivos quadros.

v) Declara-se que o capitão do serviço de administração militar João Coelho Lopes, adido, por se encontrar
colocado nas oficinas gerais de fardamento e calçado,
deixa de pertencer ao referido estabelecimento, contínuando, porém, na mesma situação de adido, desde 20
de Novembro findo, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério das Uolónias, nos termos do artigo 5.° do decreto
n,? 13:309, de 23 de Março de 1927.
x) Declara-se que o alferes do serviço de administração militar Luís Francisco Baptista, promovido a êste
posto por decreto de 1 de Novembro do corrente ano,
eonta a. antiguidade do referido poste desde 30 de Março
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de 1926. ficando permanentemente supranumerário, nos
termos do n." 3.° do § 1.0 do artigo 10.0 do decreto
n.? 17:378, de 27 d-e Setembro último.
y) Declara-se que o alferes do serviço de administração militar Estêvão de Jesus Calado, promovido a êste
posto por decreto de 1 de Novembro do corrente ano,
conta a antiguidade do referido põsto desde 30 de Março
de 1926, em virtude de ter sido dado provimento ao recurso n.? 1:811, do aspirante do mesmo serviço e actualmente alferes Luís Fraucisco Baptista, ficando permanentemente supranumerário, nos termos do n." 3.° do
§ 1.0 do artigo 10.0 do decreto n. o 17:378, de 27 de
Setembro último.

l

z) Dnclara-se que os alferes do serviço de administração militar Artur Ramalho, Serafim Augusto dós Prazeres, João Duarte Perry de Almeida e Brito, Américo
Augusto de Almeida Calado, V t1!lCO Serapião das Neves
Martins, Humberto dos Santos Pereira, José Henrique
de Sousa, Mário Augusto Jorge de Figueiredo, João
da Conceição Domingos, José Coelho da Fonseca,
Adriano Gonçalves Onofre, Luís da Costa Miguel, João
Francisco Calado, António da Conceição Marcelino, Joaquim Maria Belo, Aldemiro da Encarnação Pires, promovidos a êste põsto por decreto de 1 de Novembro do
corrente ano, são supranumerários.

9.

0_

linistério

da Guerra - t,a Direcção Geral -

t· Repartição

a) Publica-se a relação dos capitães das diversas armas
que devem freqüentar o curso de informação do rospoctivo grau da Escola Central de Oficiais no ano escolar
de 1929-1930:

Infantaria:
Manuel Joaquim Ramos Coelho, no quadro da arma.
Rodrigo Teixeira de Almeida, adido, em serviço no
Ministério das Colónias.
Francisco Martins de Oliveira Santos, miliciano do
quadro especial.
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Artilharia:
José Alfredo de Paula, miliciano do quadro especial,
na Repartição de Estatistica e Estado Civil do Corpo
Expedicionário Português.
Alfredo IIorácio da Cunha Néri, miliciano do quadro
especial, no grupo independente de artilharia pesada
n." 3.
Augusto Barbosa Estácio, miliciano do quadro especial, ajudante de campo do general Francisco das Chagas
Parreira.
Cavalaria:
D. António de Almeida, no quadro da arma.
Artur Augusto Correia Martins, no regimento de cavalaria n." 5.
Alfredo Narciso de Sousa, na Coudelaria Milit:tr.
Engenharia:
Rui O' Connor Shirley Pereira, adido, com licença ilimitada.
Artur de Azevedo Meireles J únior, miliciano de pio.
neiros, do quadro especial, na Direcção do serviço de
propriedades e obras militares da 2. a região militar.
Joaquim de Araújo Pereira, miliciano de telegrafistas,
do quadro especial, no regimento de telegrafistas.
Manuel de Medeiros Tânger, miliciano de telegrafistae
do quadro especial, no regimento de telografistas.
António Augusto, miliciano de caminhos de ferro, do
quadro especial, na Direcção do serviço de propriedades
e obras militares da 2. a região militar.
Júlio Maria Pereira Bõto, miliciano de caminhos de
ferro, do quadro especial, na inspecção das tropas de
com nnicação.
Teodoro Alves Fernandes, miliciano de pioneiros, do
quadro especial, na Direcção do serviço do propriedades
e obras militares da 3. a região militar.
António Gimenes Gonçalves, miliciano de pioneiros,
do quadro espocial, na Direcção do serviço de propriedados e obras militares da 4.11 região militar.
Raúl Alfredo do. Silva Gomes, miliciano de pioneiros
do quadro especial, na Direcção do serviço do propriedades e obras militares da 3. a região militar.
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Álvaro Eugénio Neves da Fontoura, ajudante de campo
do general José Pedro de Lemos.
Manuel António Soares Zilhão, no regimento de sapadores mineiros.
Frederico Maria de Magalhães Meneses Vilas Boas
Vilar, na Direcção da arma de engenharia.
Aurélio do Rêgo Monteiro, na Direcção do serviço de
propriedades e obras militares da 1.a região militar.
Joaquim Mendes Moreira, na Direcção do serviço de
propriedades e obras militares da 2.a região militar.
Aeronáutica:
Carlos Esteves Beja, na Direcção da arma de aeronáutica.
José Machado de Barros, nas oficinas gerais de material aeronáutico.
Jorge de Vasconcelos de Ávila, na Direcção da arma
de aeronáutica.

o referido curso de informação funciona de 6 de Janeiro a 7 do Março de 1930, devendo as autoridades militares de quem dependam os oficiais nomeados providenciar para que os mesmos sejam mandados apresentar
na Escola Central de Oficiais pelas 12 horas do dia 5 de
Janoiro do ano próximo.
b) Lista dos oficiais que 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,
durante o ano de 1930:
Infantaria

Tenentcs-corouéis :
José Machado Duarte Júnior.
Jorge Augusto Hodrigues.
Majores:
Júlio Garcês de Lencastre.
José Casimiro Vieira. de Abreu.
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Capitães :
Celestino Baptista da Silva.
Carlos António Casaca.
José Maria de Mendonça.
Augusto Saraiva Ramos.
Artur José de Andrade e Sonsa.
Inácio Chumbo,
António Pernil.
Alexandre Tomás Gil.
Leopoldo Leal Dias.
Abel Antunes Teixeira.
Manuel de Jesus Magalhães.
'I'enentes :
Álvaro Pereira Ribeiró, miliciano do quadro especial.
José António de Lima.
J os6 Pedro Pereira.
Hermógencs
Ovídio.
António da Cunha.
António Figueiredo.
Pedro Maria dos Santos Caio.
Amílcar do Sousa Ferreira.
António Fernandes.
Domingos dos Heis Severo.
Delfim Pais Lopes.
Filipe da Conceição Santana.
Alferes:
António Paula.
Tenentes:
Manuel Joaquim da Silva Júnior.
Luciano Augusto Vaz Pereira, miliciano do quadro
especial.
Francisco António Nunes de Carvalho, miliciano do
quadro ospooinl.
Leonel l Ielli Lobão Ferreira, miliciano do quadro
especial.
Daniel Alberto Machado, miliciano do quadro especial.
Alberto António Rodrigues Praça.
Acácio Francisco Leão Cabreira Henriques.
Manuel José.
José Gonçalves.

2
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Sebastião

Duarte

da Luz Pornes.

José ...\..ugusto Correia.
Artilharia
Capitães:
Rogério do Paiva Cardoso.
Ricardo Vaz Monteiro.
Dimas Lopes do Aguiar.
Augusto Dnntas Pimenta Serrão
Alexandre dos Santos Mayer.
António da Purificação
Ferreira,
especial.
Eduardo Hermenegildo
Andrade

do Faria
miliciano
Freitas.

Tonentes :
João António
J osó Eduardo

"Montalvão dos Santos Silva.
Rovcrendo da Conceição.

Alferes:

J oao Lídio Ferreira.
Cavalaria
Major:
Augusto

Hodrigues

Mendes Moreira.

Capitão:

Gonçalves

António

Dias.

Tenentes:
António Rodrigues Mornis.
Domingos Pereira .
.AI bano dos Sautos.
Alferes:
Luís Ferroiru Pinto.
Carlos Alberto do Oliveira

Moreira.

Serviço do administração militar
Capitão:
Adolfo

Moreira

do Freitas.

Pereira.
do quadro
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Tenentes:
António Orsini de Sousa Sampaio.
João Telo Meneses Cabral.
Júlio Duarte Costa, miliciano do quadro especial.
Augusto de Magalhães PIres.
Manuel Dias Vasconcelos.
Secretal'iado militar

Capitão:
António José Gouveia.
Alferes:
Marcelino Esteves.
Quadro auxiliar de artilharia

Tenentes:
Josó de Passos Si111as.
Manuel Sequeira Estrôlu.
Manuel Joaquim de Freitas.
Alexandre Peroira Trindudc.
Júlio Moira de Amorim.
Manuel Simões Tojo.
Quadro auxiliar de engenharia

Alferes:
Manuel Pereira Patrício.

10.0 -Ministério

da Guma-2.'

Dirtrçlt Geral-3.' Repartição

a) Declara-se que fórum concodidns as vnntagens do
artigo 6.0 do decreto n.? 5.570, de 10 de Maio do 1919,
modificado pela loi n. o 1:039, do 28 de Agosto de HJ20,
() de harmonia com o artigo 69.0 do Código de Inválidos,
aos seguintes oficiais na situação do reforma O inválidos
de guerra:
Capitão Germano do Sequeira Varejão Castelo Branco;
tenente-coronel Justiniauo Augusto Estevos ; major Má-
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rio Herculano
de Campos Rêgo ; capitães Manuel José
Lourenço,
Carlos A lberto de Figueiredo
Lopes e Aristides Augusto Tavares Ferreira; touentcs Acácio Teixeira
Lopes, Francisco
Correia
de Figueiredo,
Alfredo
da
Cruz Curado, Augusto de Jesus Vilhena e Carlos Augusto da Costa Mota. O primeiro
dêstes oficiais tem
direito ao segunde aumento de 10 por conto sobre o sõldo
e os restantes
aprnas tõm direito ao primeiro aumento
de 10 por cento sobre o sõldo.
b) Vencimentos
que, nos termos da lei n.? 1:668, de 9
de Setembro de 19:?4, competem aos oficiais em seguida
mencionados,
transferidos
para a situação de reserva:
Pela Ordem do Exército
do mês findo:

n." 19, 2.a série,

de 15

Capitão
<lo quadro auxiliar
de artilharia
José Joaquim do Paiva, 3-17 74, scndo : pensão de reserva,
20l)~25; 0,14 por cento, 25tS58; lei n. ° 888, 23M8;
lei n.? 1:332, 92;>73; do vencimento
total G1b82 são
pelo Ministório das Colónias, sendo Moçambique a última
província onde serviu. Tem um aumento de 10 por cento
sobre o sôldo.
Pela presente

Ordem do Exército:

Coron Iveterinário José Alves Simões, 4941$97, sendo:
pensão de reserva,
326670; 0,14 por cento, 3t529; lei
n." 888, 32t59!); lei D.O 1:332, lS169!);
do vencimento
total 142..>99 são pelo Ministério do Intorior. Tem dois
aumentos do 10 por conto sôbre o sôldo,
Capitão de cavularia Eduardo Knoptli Júnior, 216:555,
sendo: pensão do reserva,
177,5f>0; lei n. ° 888, 17 {)75 ;
lei n." 1:332, 21·S30j do vencimento totallUnO
são pelo
Miuistério do Interior. 'I'om um aumento de 10 por conto
sóbre o soldo.

11. ° -linistério

da Guerra- 3. a DirecçãoGeral-

t,a

Repartiçãu

a) Declara-se
que no quadro do distribuição por armas e serviços do número de oficiais qUI' devem frcqüental' os cursos de informação
da Escola Central de Oficiais, publicado
na alínea e) do n.? H.o da Ordem do
Exército
n." 19, 2.a série, do corrente ano, devo ser
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rectificado
para 3 e 14, respectivamente,
o número de
capitães
de infantaria
e engenharia
que devem ser nomeados para a frequência do respectivo curso.

b) Declara-se quo os oficiais em seguida mencionados
freqüentaram
o curso do esgrima do baioneta e granadas na Escola. Prática de Infantaria, do 4 a 16 de Novembro findo, com o seguinte aproveitamento
:
Instrutor
Capitão médico da Escola Prática do Infantaria
João
Martins Viana.
Tenontos : do regimento
do cavalaria
n .? 2 Américo
Ernestino
Gonçalvca,
do regimento
do cavalaria
n.? 3
Augusto Cósar da Silva Pereira, da, Escola Militar João
Augusto Azinhais do Melo e de iufuntzu-in, na escola prática da arma, Adriano Augusto de Figueiredo
Dores.
Alfercs : do regimento de cavalaria n. o 1 Da\ id J osé
Dias Anselmo, do regimento de cavalaria n.? 4 Amadeu
do Santo André Pereira, do regimento do cavalaria n.? 5
Eduardo Varela de Oliveira Soares, do regimento do cavalaria n.? 7 Eduardo Sonsa de Almeida, do regimento
do cavalaria n.? 0 Luís Ferreira Pinto o da escola prática da, arma Eduardo Gamarro Correia Barrento.

c) Declara-se

ue-

qne, nos termos do artigo 1:3.° do
n. o 12: 704, de 25 dp Outubro do 1926, com as
rectificações do decreto D.O 13:607, de 25 do ~Ittio de 1027
(Ordem do Exército
n. ° 6, 1. a série, do 15 do Junho
de 1927), e para efeito do respectivo provimento,
pelo
couselbo do instrução
da Escola Militar, foi declarado
vago o lugar de professor adjunto da 19. a cadeira, As.
tronomia, geodosia, topografia.
Os candidatos
ao referido lugar devem satisfazer às
condições prescritas
no artigo 2.° o sou § único do regulamento
para o provimonto dos luguros do magistério
da Escola Militar, aprovado por docroto n." 13:7G-i, de
13 de Junho do 1027 (Ordem do Exército n.? 7, La sério, de 30 de Junho <10 1027).
Os candidatos
devem apresentar
na secretaria
da 1'0ferida Escola, a té às 15 horas do dia. 25 de J anoiro
de 1930, as suas doclaracõos
feitas cm papel selado e
dirigidas
ao comandante
da Escola, instruídas
com os
documentos
a que so refere o artigo 3.° e seu § único
do citado regulamento.
creto

ORDE1\! DO EXÉRCITO

2." Série

630

N.o 20

d) Declara-se que, nos termos do artigo 18.0 do rogulamento do Arquivo Histórico Militar, ao mesmo arquivo
foram oferecidos
pelo capitão do serviço do administração militar Mário Afonso de Carvalho dois exemplares
do livro, de que é autor, O Culégio Militar, Lisboa, 1929.

12. o _ Mini~!ério
da Gucrra-Rrpiição Geral
Nos termos do artigo 118.0 do regulamento
literário
do Instituto
Profissional dos Pupilos do Exército, se publica a relação dos alunos premiados no ano lectivo findo :.
Prénlios

Alunos n. o

pccu;niários

255, Venceslau

Josó Maria da Mota Freitas,
nas,

de 100$

da Cruz, e n. ° 267,

Pompílio

ambos do curso de máqui-

2.0 ano.
Medalbo

de ouro (In~trução

Alunos n.? G9, Carlos
n.? 242, Fernando
Jorge

Eugénio
Fraga.

primária)

de Lima

Corroia,

e

~J:edalha de pro ta

Alunos n.? S9G, do 1.0 ano elo curso do máquinas,
IIngo Baptista
Ribeiro, n. o 2G4, Henrique do Oliveira
Pinto da França, e n. o 307 , João Fili pe, ambos do 1.o ano
do curso de construções
civis e obras públicas.

Obituário

1920

Outubro

1929
Outubro
»
»

Novembro
»
»
l)

»

18 -

Alferes miliciano de reserva
de Araújo Abreu Bacelar.

23 -

Primo iro contínuo do :\liubtério da Guerra António Lourenço
de Melo.
Mnjor reforlllallo António Emílio da Cunha Vale.
:\rajor reformado Guilherme Augusto Fernandes
13ral!::1.
Tenente módico miliciano de reserva Teotónio
:\lan(1el Xavier.
Capitfio reformado António Dias.
Alferes rofuruiado António
Roberto Pereira.
Segundo eUlltílluO (10 ;\Jinihtério da Guerra Dario.
Tell('utp-corond
reformado Albano Justino Lopes
Gonçalves.

21 _
2\)39«J _
O_
14 _

de infantaria

Tristão

640

ORDEM DO EXERCITO N.o 20

2." Série

Rectificações
Na Ordem do Exército D.O 19, 2.' série, do corrente ano, p. 572,
1. 9, onde se lê: "Alves Garcia», deve ler-se; «Alfredo Garcia»;
1. 17, onde se lê: «Alves», deve ler-se: «Euese ; p. 578, I. 25, onde
se lê: "Pinto», deve ler-se; "Pico»; p. 591, 1. 17, onde se lê; "Libório», deve ler-se; "Silvério».

Ilamilcar Barcinio Pinto.
Está conforme.

o Ajudante

General,

N.o 21
MINISTERIO DA GUERRA
19 DE DEZEMBRO DE 1929

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(2.a Série)

Publica-se ao Exército
1.o -

O

seguinte:

Decretos

Ministério da Guerra - Repartição Geral

Usando da faculdade que me confere o n.? 3.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n. ° 15:331, de 9 do Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem decretar que os oficiais
inválidos de guerra, nos termos dOE artigos 2.° e 3.° do
decreto n.? 10:443, de 1 de Fevereiro do corrente ano,
tenham os postos com as antiguidades e aumentos de
10 por cento sõbre o sõldo, ao abrigo do artigo 67,° do
referido decreto e suas alíneas, como vai indicado:
Alínea a) do § 1.°- Infantaria: coronéis, os majores
António Ribeiro de Almeida e Silva com a antiguidade
de ao do MUI'r;ode 1922 o António Correia Soares com
a antiguidade de 13 do Agosto de 1927, sendo o primeiro considerado tenente-coronel de 31 de Março e o
segundo de lG de Agosto de 1919, ambos com o primeiro aumento de 10 por cento; tenente, o alferes Ludovico Rosas, CO]Jl a antiguidade de 11 do J unho de 1921
e primeiro aumento de 10 por cento; milicianos: capitão, O tenente Alberto l ligiuo da Ponte e Sonsa com 11
antiguidade de 11 do Março de 1922; tenentes, os alferos Armando do Melo MOUl'ão Garcês Palha o Josó do
Oliveira Loitão, o primeiro com a antiguidade do 28 de
Maio e o segundo de 27 de Agosto de 1921, ambos com

°

642

ORDEM DO EXÉRCITO N.· 21

2." Série

o primeiro aumento de 10 por cento. Artllharia: coronéis, os tenentes-corouóis António Pacheco com a antiguidade do 11 de Março de 1922 e o segundo aumento
de 10 por cento, e Justiniano Augusto Esteves com a
antiguidade de 30 de Setembro de 1929. Médicos ~ capitão, o tenente Albano de Castro e Sousa com a antiguidade de 1 de Janeiro de 1922 e o primeiro aumento de
10 por cento ..
Alínea b). - Infantaria: tenente, o alferes Manuel da
Cunha Osório Coutinho RoMIo, com a antiguidade de
27 de Agdl3to de 1921 e o primeiro aumento de 10 por
cento. Quadro auxiliar da artilharia: capitão, o tenente
João Pereira Simas com a antiguidade de 11 de Março
de 1922 e o primeiro aumento de 10 por cento.
Alínea c). - Infantaria: tenente-coronel, o capitão António Bernardo Pereira Cabral com :1 antiguidade de 21
de Setembro de 1907, e o segundo aumento de 10 por
cento, sondo considerado major de 19 de Julho de 1902;
major, o capitão Armando de Sousa Soares Androa Ferreira, com a antiguidade de 11 de Março de 1922 e o
primeiro aumento de 10 por cento.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêmo da República, 7 de Dezembro de 1929.-AN'l'ÓNIO OSCARDE FRAGOSOCARM:ONAHamilcar Barcinio Pinto.

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, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem decretar que os sargentos inválidos de guerra em seguida mencionados tenham
os postos com as antiguidades o aumentos de 10 por
cento sõbro o sõldo, ao abrigo elo artigo 67.0 do decreto
n. o 16:443, de 1 de Fevereiro do corrente ano, e suas alíneas, como vai indicado:
Alínea b) do § 1.0 - Infantaria: tenente, o primeiro
sargento n.? 961 da 3.a companhia, Manuel Sampaio, com
a antiguidade de 1 de Dezembro de 1928, sendo considerado alferes de 1 de Novembro de 1923.
Alínea c). - Tenentes, os primeiros sargentos n.? 18
da 7. a companhia, J oaquim Emídio de Oliveira Boj a, e
n." 281 da 3.a companhh, João Maria de Azevedo, con-
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tando fi antiguidade de 1 de Dezombro de 1916, sendo
considerados alferes, o primeiro de 15 de Novembro de
1910 e o segundo do 15 do Novembro de H112, ambos
com o primeiro aumento do 10 flor cento. Quadro auxiliar de artilharia: tenente, o sargento ajudante n. o 62 da
1." companhia, João Pereira, com a antiguidade de 8 de
Junho do 1915, com o primeiro aumento de 10 por cento
sendo considerado alferes dr 8 do Junho de 1911.
'
O Ministro da Guerra assim u tenha entendido e faça
executar. Paços do Governo da República, 7 de Dezombro de 1929. -A~lTÓ~IO O:;U.R DE FRAGOSO CAIL\IONA.Hatmlcar Barcinio Pinto.

2. o - Por deerotos de 7 do corrente mês:
Ministério da Guerra - L a Direcçfio Geral - 2. li Reparli~ão

Concedidas as vantagens do que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n." 5:570, de 10 de Maio de HH9,
modificado pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto do 1920,
o decreto n." 17:517, de 25 de Outubro do 1929, desde
a data que lhos vai indicada, floS oficiais om seguida
meneio ados:
Por terem completado o tempo de serviço efectivo, desde a sua
promoção a tenente, necessário para o segundo aumento de
tO por cento sôbre o sôldo :

Infantaria-eoronóis:
Manuel de Almeida Campos de
Gusmão no quadro da arma, Manuel Augusto Rodrigues
da Silva Lopes, adido, no Míuistério das Colónias; majores: Alexandre de Paiva Faria Leito Brandão no regimento de infantaria n." 8, Adelino Norberto de Castro
no regimento do infantaria n. ° 18; capitães : Júlio Augusto da Costa Alm: ida o António Maria Soromcnho do
Almeida na 2.11 Repartição da 1.n Direcção Geral do Ministérío da Guerra, Gastão Itibeiro Pereira no quartel
general do Govêrno "filiütr do Lisboa, Alfredo Ferraz
de Carvulho no comando da 2.11.brigada de cavalaria,
Eusébio Emídio da Silva no batalhão de caçadores n.? 3,
Afons.9 San(10 Lemos no ba talhão do açaelores n. ° 4,
J o é Antónío :L\fartins J únior no batalhão elo caçadores
n.? 7, António Gonçalves Cabrita em serviço no presidio militar do Santarém; cavalaria-brigadeiro
André
l

\
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Avelino de Oliveira .Reis, comandante da 2.& brigada de
cavalaria; coronel Fernando Luís Mousinho de Albuquerque, adido, no Ministério do Interior; tenente-coronel Carlos de Cadoro (barão de Cadoro) na 1.n Repartição da L." Direcção Geral do Ministério da Guerra;
capitães: Carlos Duarte Mascarenhas de Meneses na
4. a Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da
Guerra, Joaquim Baptista Belo de Carvalho no quartel
general do Govêrno Militar de Lisboa; engenharia - coronel J oão Baptista de Almeida Arez na Inspecção das
tropas de comunicação; secretariado militar - tenentes-coronéis: Francisco Faustino na 2.:1Repartição da La Direcção Geral do Ministério da Guerra, José Gonçalves
Medeira Júnior na 1." Repartição da 3. a Direcção Geral
do Ministério da Guerra, Josó Bernardo da Costa Restolho no Supremo Tribunal Militar, Manuel ele Matos no
quadro, António Francisco da Costa Júnior na guarda
fiscal; chofe do banda de música-capitão
Custódio Rodrigues Gouveia no batalhão de caçadores n. o 7, todos
desde 1 do Dezembro do corrente ano.
Por terem completado o tempo de serviço efectivo, desde a
sua promoção a tenente, necessário para o prinieiro aumento de 10 por cento sôbre o sôldo :
I

Infantaria-coronel
Tito Lívio José de Olivoirn Barreira na guarda fiscal; capitães: Artur Augusto Videira
e Francisco Guilherme Elbling Leal no regimento de
infantaria n. o 5, José Gomes no batalhão de caçadores
n," 3, António José Marques no distrito de recrutamento
e reserva n , o 1, Francisco de Passos Brandão no distrito
de recrutamento e reserva n." 8, João Machado Toledo
na Agência Militar; tenentes: J osé António Baptista no
regimento de infantaria n. o 5, Amândio Augusto Durão
Fialho na guarda nacional ropublicana ; artilharia - majores: João Pedro Alves Júnior, na direcção da arma,
Artur Gonçalves Rocha no Instituto Geográfico e Cadastral; capitão Fernando Cortês dos Santos na fábrica
de equipamentos e arreios; cavalaria - corouóis : Alberto Machado Cardoso dos Santos, no regimento de
cavalaria n.? 4, António Maria do Freitas Soares no
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército; capitães:
Mário Guimarães Pala no regimento de cavaluria n," 5,
Manuel Venâncio Doslandes no regimento de cavalaria
n." 7, Mário Rafael da Cunha na Escola Prática de Cavalaria; engenharia - coronol Raúl Augusto Esteves no.

2.' Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.o 21

645

regimento de sapadores de caminhos de ferro; aeronáutica - capitão José Pedro Pinheiro Correia na direcção
da arma; médicos - capitão Manuel de .Jesus Fernandes
Tôrrcs no regimento de infantaria n. o 10, tenente Abílio
do Deus Pereira do Lago e Costa no batalhão de aerosteiros;
votorinúrio - tenente António José de Miranda LObo no regimento de cavalaria n," 9; administração militarcapitães: Armando Luis Pinto na Escola Prática, Paulino Afonso Esteves na 2.12 delegação
da 3. n Repartição da 2." Direcção Geral do Ministério da
Guerra; secretariado militar - coronel António Rodrigues Brancal no Conselho de Recursos; major Francisco
de Paula Pacheco no Supremo 'I'ribunal Militar; quadro
auxiliar de artilharia - capitães: José de .Josus no grupo
.....
Independente de artilharia pesada D.O 1, Manuel Ricardo
Guerreiro na ~." companhia de trem hípomóvcl, Vasco
Henriques do O no quartel general do Govêrno Militar
de Lisboa; quadro auxiliar de engenharia-> capitães:
António Arsénio da Rosa Bastos e Carlos do Melo no
regimento de sapadores de caminhos de ferro; picador
militar - capitão Arnaldo Tavares, na guarda nacional
republicana, todos desde 1 de Dezembro do corrente
.ano.
Supranumeró'rio

permanente

Capj 110 de infantaria, adido, José Maria Marques da
Cruz,
ne do regresso do Ministório das Colónias se
apresentou em 2 do corrente mês.
Quadro especial a. que se refere o artigo 5.°
do decreto n.s 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Capitão miliciano de infantaria, do mesmo quadro,
adido, Leovcgildo Pelágio dd Mendonça e Sales, que de
regresso do Ministério do Comércio o Comunicações se
apresentou em 30 do mês findo, por ter deixado de
prestar serviço no Instituto Geográfico e Cadastral.
Quadro da. arma de artilharia

Tenente de artilharia, adido, José Henriques Lopes
Bragança, que de regresso do Ministério das Colónias
se apresentou em 27 do mês findo.
Regimento

de artilharia

ligeira

n. o 4

Alferes picador, o aspirante n. oficial picador António
Augusto Teixeira, contando a antiguidade desde 4 do
corrente mês.
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Regimento de artilharia ligeira n;o5

Tenente, o alferes Manuel Guerra Pinheiro, coutando
a antiguidade de posto e para efeito de vencimentos,
respectivamente, desde 1 e 2 do corrente mês.
Regimento de artilharia de costa

n.>

2

Tenente, o alferes J osó Monteiro de Sousa Leitão,
contando a antiguidade de posto e para efeito de vencimentos, respectivamente,
desde 1 e 2 do corrente mês.
Escola Prática

Capitão picador,
César de Oliveira,
corrente mês.

de Cavalaria

supranumerário,
o tenente António
contando a antiguidade desde -1 do

Batalhão de pontoneíroa

'I'onontos, os alferes Luís Marin de Oliveira e Carmo
Soares e Silva e Vítor Francisco Frnnco, contando ambos a antiguidade de posto e para efeito de vencimentos,
respectivamente, desde 1 e 2 do corrente mês.
Inspecção da arma de aelonáutioa

Major, adjunto, o capitão de engenharia Manuel Baírrito Bastos de Carvalho, contando a antiguidade desde
1 do corrente mês.
Adidos

Majores, os capitães de engenharia, adidos, em serviço no Ministério do Comércio e, Comunicações, Pedro
Caetano Maria de Portugal Colaço e António Maria Neves de Carvalho, contando ambos a antiguidade desde 1
do corrente mês.
Alferes picador, o aspirante a oficial picador, em serviço na guarda nacional republicana, Álvaro da Cunha
Frazão Pereira, contando a antiguidade desdo 4 do corrente mês.
Major do serviço de administração militar, da Inspec<;:10 Suporior da Administração do Exército, Guilhormino
Augusto do Melo Sarria
os tenentes, do regimento de
infantaria n.? 3, Manuel José Nogueira Leito Draga, do
regimento de infantaria n.? 16, António da Bosa Júnior,
e milicianos do quadro especial, do regimento de infantaria n." 3, Manuel Martins Afonso, e do batalhão de
caçadores n. ° 5, Alberto Dâmaso Figueiredo Lopes
Praça, o primeiro nos termos da alínea d) do n. o 4.0 do-
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§ 1.0 do artigo 10.0 do decreto n." 17:378, de 27 de Se"
tombro último, por passar a prestar serviço na M:anutenção Militar, e os restantes por terem sido requisitados para dosempenhar comissões de serviço no Ministério das Colónias, desde 20 de Novembro findo, nos
termos do artigo 5.0 do decreto n.? 13:309, do 23 de
Março de 1927.
Disponibilidade

Major IIenrique Gomes o tenente Mário Ramos e Silva,
ambos de infantaria, adidos, que se apresentaram, respectivamente, em 30 do mês findo e 5 do corrente, de
regresso, o primeiro do Ministério 'das Colónias e o segundo do do Interior, por ter deixado de prestar serviço na polícia de segurança pública.
Reserva

Ten nte-coronel de infantaria, supranumerário permanente, do distrito de recrutamento o reserva n. o 2, Francisco Pedro Curado, e capitães, de infantaria, do distrito
de recrutamento e reserva n. o 3, Francisco Gonçalves
Calheiros, e picador, do regimento de artilharia ligeira
n. o 1, Eliseu António Perdigão Piteira, os dois primeiros
por terem sido julgados incapazes do serviço activo pela
junta hospitalar de inspecção, respectivamente, desde 18
e 25 de Novembro findo, e o último por ter atingido o
limite de idade em 4 do corrente mês, nos termos do
n. o 2.0 do § 2.0 do artigo 60.0 do decreto n. o 12:017, de
2 de Agosto de 1926.
Reforma.

Coronel,
Alencastre,
termos da
n." 17:37~,

na situação de reserva, João Alfredo de
por nesta data atingir o limito de idade, nos
alínea a) do § 4.0 do artigo 10.0 do decreto
de 27 de Setembro do corrente ano.

3. o - Por decretos de iO do corrente mês:
lioislério da Guerra- i.a Direc~áoGcral- 2. a Repariiçát
Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.0 do decreto n." 5:570, de 10 de Maio do 1919,
modificndo pela lei n." 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
e decreto n. o 17:517, de 25 de Outubro de 1929, desde
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as datas 'que lhes vão designadas, aos oficiais em seguida
mencionados:
Por terem completado o tempo de serviço efectivo, desde a sua
promoção a tenente, necessário para o segundo aumento
de iO por cento sôbre o sôldo:

I

Infantaria _. coronéis: Arnaldo de Melo na 4. a Repartição da 3. a Direcção Geral do Ministério da Guerra,
desde 1 de Novembro de 1928, Gustavo de Andrade Piçarra no regimento de infantaria n. o 21, desde 1 de Dezembro de 1929; major José Garcia Marques Godinho
no regimento de infuntaria n,o 2, desde 1 de Dezembro
de 1929; capitães : Agostinho de Oliveira Baía da Costa
'Lôbo e Miguel Cardoso no regimento de infantaria n. o 9,
respectivamente, desde 1 de Novembro de 1928 e 28 de
Setembro de 1929; cavalaria - capitão Artur Augusto
Correia Matias no regimento de cavalaria n.? 5, desdo
1 do Novembro de 1928; médicos - tenentes-coronéis :
Manuel Gonçalves de Carvalho na La Repartição
da
2.a Direcção Geral do Ministério da Guerra, Joaquim da
Assunção Ferraz Júnior, no regimento de infantaria
n." 9, desde 1 de Dezembro de 1926, Albino Joaquim
Gomes no hospital militar regional n.? 3, desde 12 ele
Agosto de 1927; majores: José Augusto Fernandes no
regimento de infantaria n." 15, desde 1 de Dezembro
de 1927, Armando Macedo no hospital militar regional
no ° 2, Jacinto Humberto da Silva Tôrres no regimento
de infantaria n." 8, desde 25 de Outubro de 19~9; administração militar-major
José Ribeiro da Costa Júnior
no Instituto Feminino de Educação e Trabalho, desde
1 de Novembro de 1928; capitães: Manuel António de
Olival Júnior na 3.a Repartição da 2.:1 Direcção Geral
do Ministério da Guerra, desdo 1 d~Novembro de 1927,
Joaquim Ribeiro da Cruz na Escola Prática de Engenharia, Rui da Rocha de Mendonça Camões na guarda
nacional republicana, desde 1 de Novembro de 1928;
chefe de banda de música-capitão
Joaquim Jacinto Figueiras no regimento do infantaria n.? 18, desde 1 de
Dezembro de 1929.
Por terem completado o tempo de serviço efectivo, desde a
sua promoção a tenente, necessário para o primeiro aumento
de iO por cento sôbre o sôldo:

Infantaria - coronéis: Bernardino Pires Franco na
guarda fiscal, desde 1 de Outubro de 1929, Joaquim Inácio de Barcelos Júnior no regimento de infantaria n.? 2,
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desde 1 de Dezembro
de 1929; tenentes-coronéis:
Casimiro Amorim Soares de Albergaria. no regimento de infantaria. n.? 4, Carlos Alberto
Gonçalves
Marques no
regimento
de infantaria n," 13; major José Augusto de
Moura no regimento de infantaria n." 1, desde 1 de Outubro do 1929; tonentes:
Francisco
Cândido da Silveira
Maciel no rogimento de infantaria n.? 22, Abol de Freitas no batalhão dr caçadores n." 8, desde 1 de Novembro de 1928; artilharia - tenento miliciano do quadro
especial Francisco
de 1\1010 e Costa, adido, no Ministério das Colónias,
desde 25 de Outubro de 1929; engenharia-> major Casimiro Artur da. Costa Santos na L."
Repartição da 2." Direcção Geral do Ministério da Guerra,
desde 1 de Desembro
de 1928; mádicos - major António Pereira Barbosa no hospital militar principal do Põrto ;
capitão Mário Alberto Pogado Pereira :Machado na Direcção do serviço (J() saúde militar, desde 25 de Outu-'
bro de 1929; milicianos do q na'dro cspecia.lmaj 01', graduado, António José Gonça.lves Rapazote no regimento
de infantaria n." 10, desde 25 de Outubro de 1929; capitão José Gomes Estima na Escola Central do Sargentos,
desde 24 de Setembro do 1927; farmacêuticos - tenentes:
l\figuel Barcelos da Silva Maia na Inspecção do serviço
farmacêutico,
Mário Augusto de Azevedo da Costa Santos,
António de Jesus Pita o António da Costa TÔlTOS respectivamento
nas delegações n.08 1, 8 e 9 da Farmécia
Central do Exército, desde 25 de Outubro de 1929; admínistraçãc militar -- tenente-coronel
Edgar Augusto Cardoso no Instituto
Profissional
dos Pupilos do Exército,
desde 1 de Outubro
do 1929; tenente Augusto de Magalhães Pires na Manutenção Militar, desde 25 de Outubro de 1920; quadro auxiliar
do serviço de saúdecapitães: José Augusto da Silva Bunheirão,
na Direcção
do serviço de saúde militar, Joaquim
da Silva Pires e
António Tomás Elói respectivamente
na 1." e 3.& inspecção do sorvíco módico, Agostinho
Ribeiro no Depósito geral de material
sanitário,
desde 1 de Dezembro
de 1929.

4. o _ Por decretos de 12 do corrente mês:
Ministério da Guerra- f.a Direcção Geral- P

Repartição

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,
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e pelo decreto n." 17:517, do 25 de Outubro de 1929,
desde as datas que lhes vão designadas, aos oficiais em
seguida mencionados:
Por ter completado o tempo de serviço efectivo, desde a sua
promoção a tenente, necessário para o terceiro aumento
de ia por cento sôbre o sôldo:

Artilh aria - brigadeiro Daniel Rodrigues de Sonsa,
comandante da artilharia do Govêrno Militar de Lisboa,
desde 1 de Dezembro do 1929.
Por terem completado o tempo de serviço efectivo, desde a
sua promoção a tenente, necessário para o segundo aumento de to por cento sôbro o sôldo :

Infantariacoronéis: José de Oliveira Gomes, Horácio Severo de Morais Ferreira e, graduado, João da
Cunha Belém, no Instituto Geográfico e Cadastral; tenente-coronel Eduardo Bandeira de Lima Júnior, no regimento do infantaria u,o 1, desde 1 de Dezembro do
1929; capitães: Vergilio Damasceno Simões, na Fraternidade Militar, desde 1 de Novembro de 1927} Manuel
Fernandes Barata, na 3.a Repartição da La Direcção
Geral do Ministério da Guerra, Luis António de Santana, na La Repartição da 3. a Direcção Geral do Ministério da Guerra, Aristides Aprígio da Silva Ferreira
Coimbra, no regimento de infantaria n.? 18, César Augusto Gomes Ferreira Quaresma, no batalhão do metralhadoras n.? 1, Amadeu Gomes do Figueiredo, na guarda
nacional republicana, desde 1 de Dozombro de 1929; cavalaria - tenente-coronel Justino J OSÓ de Sousa Pinto, na
inactividade por doença, desde 25 de Outubro de 1929.
Por terem completado o tempo de serviço efectivo, desde a
sua promoção a tenente, necessário para o primeiro aumento de iO por cento sôbre o sôldo :

Infantaria - coronéis: António Henriques Moneses
Soares, no regimento do infantaria n. o 17 , João Nepomuceno de Freitas, João José do Melo Miguéis o Floriano
Leal Pessoa, respectivamente nos distritos do recrutamento e reserva n. os 1, 5 e 16, José Honório Teixeira
de Santana, na guarda fiscal, desde 1 de Dezembro de
1929; capitão Fernando Augusto do Abreu Gonçalves,
no Institnto Geogrúfico O Cadastral, desde 1 de Dezembro de 1929; tenontes : Ronato Ferraz do Boaventura,
no quadro da arma, desde 13 do Julho do 1926, José
Maria Machado, no regimento de infantaria n,o 7, desde-
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1 de Novembro de 1928, António Lopes, no regimento
de infantaria n." 3, José do Egipto Pereira Veiga, no regimento de infantaria n." 8, JOStl António do Lima, no
regimento de infantaria n." 9, António Fernandes, no
regimento de infantaria n." 16, desde 1 de Dezembro de
1929; artilharia-major
Carlos David Caldor, no grupo
independont0 de artilharia pesuda n. ° 2, desde 1 de Dezembro de 1929; tenentes: Manuel Gomes Duarte Pereira
Coentro e João António do Saldanha Oliveira e Sousa,
no grupo de especialistas, desde 25 de Outubro de 1929;
engenharia-tonente-coronel
Humberto Leopoldo Severino de Soque ira Morais, no batalhão de pontoneiros;
major Hermínio José de Sonsa Serrano, qa 2." Repartição da 2.11 Direcção Geral do Mini.stório da Guerra; capitães: Yergílio Garcia Bragn, no batalhão de pontoneiros, José Afonso Lucas, na Escola Central de Sargentos,
desde 1 de Dezembro de 1929; médico - major médico
António Monteiro do Oliveira, no hospital militar regional
n." 4, desde 25 de Outubro de 1929; administração militar _ capitão António Tomé, no batalhão de pontonoiros, desde 1 de Dezembro de 1929; tenentes: Joaquim
Gonçnlvt's Duarte da Silveira, na Manutenção Militar,
desde 25 de Outubro de 1929, Manuol Dias Vasconcelos,
na 3.:J. Repn.rth:fio da 2.n Direcção G0ra1 do Ministério
da Guerra, dosde 1 de Dezembro de 1929; quadro auxiliar de artilbariacapitães: José Carapinha, no regimento de artilharia ligeira n. o 4, e Emídio Pereira da
Costa, no grupo misto independente de artilharia montada
n. ° 14, desde 1 de Dezembro de 1929; quadro auxiliar
de engenharia - tenente Manuel ~laria Marques Cavaleiro, na Direcção da. arma. de aoronáutica, desde 1 de '
Dezetnbro de 1929; quadro auxiliar' do serviço do saúdecapitães: Francisco Jorge de Faria, no Hospital Iilitar
Princip,-ü, José Joaquim, na guarda nacional republicana,
desde 1 de Dezembro de 1029; chefe de banda de música
tenente João Godinho, no rf'girnonto de infantaria
n.? 7, desde 1 do Dezembro de 1929.

5.0_ Por decretos de 14 do emente IIl11S:
1Iiuislério da 6uerra - t,a Direcção Geral- La Rejlarliçáo

Cond corado, por deliberação
do Supremo Tribunal
Militar, com a. medalha militar do cobre da classe de
bons serviços, coro palma, por se achar ao abrigo da

G52

ORDEM:

DO EXl1':RCITO

N.o 21

2.' Série

alínea b) do § 3.° do artigo 8.0 do regulamento para a
concessão da medalha militar, do 28 de Setembro de 1917,
o segundo sargento do quadro do secretariado militar
.Edgar Duque Adão.
Ministério da Guerra - f • n Direcção Geral,

ta Repartlçao

Concedidas as vantagens de quo trata o § único do
artigo 6.0 do decreto n." 5:570, de 10 de Maio do 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
e decreto n. o 17 :517, de 25 de Outubro de 1929, desde
as datas que lhes vão designadas, aos oficiais em seguida
mencionados:
Por terem completado o tempo de serviço erectívo, desde a sua
promoção a tenente, necessário para o segundo aumento de
tO por cento sôbrc o sôldo:

Infantaria-coronol
Alfredo António do Azevedo, no
distrito de recrutamento e reserva n.? 1, desdo 1 de Dezembro de 1929; tenente-coronel Vasco Cri spiniano da
Silva, no distrito de recrutamento e reserva n. o 13, desde
1 do Abril de 1928; capitães: Fausto Matos, no regimento
do infantaria n. ° 14, .J oaquim Olegúrio da Silva e Sousa,
no regimento de infantaria n. o 15, Josó Fernandes Soares,
na comissão de assistência aos militares tuberculosos de
terra e mar, Inácio Monteiro de Azevedo, na guarda. nacional republicana, desde 1 do Dezembro de 1929; cava1aria-capitão
Alfredo Narciso de Sousa, na Coudelaría
Militar, desde 1 do Dezembro de 1929; aeronáuticamajor António de Sousa Maia, no grupo independente
de aviação de protecção e combate, desdo 1 de Novembro
do 1928; veterinário-capitão
Fernaudo Augusto Palhoto,
na La Repartição da 2. Direcção Geral do Ministério ela
Guerra, desde 1 de Dozombro ele 1929.
fi

Por terem completado o tempo de serviço efectivo, desde a
sua promoção a tenente, necessário para o primeiro aumento
de f.O por cento sôbre o sôldo:

Infantariacoronéis: António Bivar de Sousa, no regimento de infantaria n.? 16, Luis Aníbal da Gama Pinto,
no distrito do recrutamento o reserva n. o 15, capitão Domingos Augusto Borges, no regimento de infantaria
n.? 22, desde 1 de Dezembro do 1929; artilharia-tenente-coronel Abel Joaquim 'I'rnvassos Valdês, na 1.a Repartição da 2.:loDirecção Geral do Ministério da Guerra,
desde 1 de Dezembro de 1929; majores: José Agostinho,
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adido, no Ministério da Instrução, desde 1 de Dezembro
de 1928, Mário Cambeses, no grupo de artilharia a cavalo n.? 2, desde 1 de Dezembro de 1929; capitães: Jacinto José do Nascimento Moura, no quadro da arma,
desde 1 de Dezembro de 1928, António Augusto de
Sousa Oliveira, no grupo mixto independente de artilharia montada n. o 14, desde 1 de Dezembro de 1929;
cavalariacapitão António Mendes Júnior, no regimento
de cavalaria n." 1, desde 1 do Dezembro de 1929; engenhariamajores: João Alegria dos Santos Calado,
na Inspecção de tropas de comunicação, Adelino José
Marim. no regimento do telegrafistas;
capitão Flávio
José Álvares dos Santos, na Escola Militar; tenentes:
Manuel Brás Martins, no regimento de telegrafistas, Vítor
Barbosa da Silva Carvalho, no batalhão de automobilistas,
desde 1 de Dezembro de 1929; médicos- capitão Vergílio
Joaquim de Aguiar, no hospital militar regional n,o 2;
tenente Nicolau José Bettencourt, no Hospital Militar
Principal, desde 1 de Dezembro de 1929; veteriuáriotenente João Esteves Gonçalves Calado, no batalhão de
pontoneiros, desde 1 de Dezembro de 1929; administração
militar - capitão miliciano do quadro especial Henrique
Câmara Cruz Sobral, no Hospital Militar Principal, desde
25 de Outubro de 1920; quadro auxiliar do artilhariatenentes: José dos Santos, na formação de comando da.
4." região militar, José Fernandes, no regimento de artilharia ligeira n. o 1, desde 1 de Dezembro do 1029;
quadro auxiliar do serviço de saúde - capitão Marcelino
Ramos, no hospital militar principal do Põrto, desde 1
de Dezembro de 1929.
Rejeitados os recursos n. os 1:990 e 1:989, interpostos
perante o Conselho de Recursos respectivamente pelo
tenente miliciano de infantaria, do quadro especial, Vito r
Carlos Braga o pelo aspirante a oficial da mesma arma
António da Trindade, por terem sido interpostos fora do
prazo legal.
Extinto o recurso 11.° 1:9iO, interposto perante o Conselho de Recursos pelo aspirante a oficial do infantaria
Manuel do Carvalho, nos termos do artigo 36. o do regulamento do mesmo Conselho.
Rej0itados os recursos n,os 1:993, 1:994, 1 :995. 1:926,
1:982, 1:989 o 1:981, interpostos perante o Conselho de
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Recursos respectivamente pelo tonente-coronel de aeronáutica António Jacinto da Silva Brito Pais, majores da
mesma arma António de Sousa Maia, Alfredo Dovalo
Portugal, Olímpio Pires Ferreira Chaves, capitão de artilharia José Vítor Nobro da Costa Sequeira, capitão de
aeronáutica Carlos Esteves Beja e tenente de artilharia
António Afonso Raposo, os seis primeiros por serem
manifestamente ilegais e o último por não ter sido interposto cm tempo e ser manifestamonto ilegal.
Estado maior general

General, o coronel de infantaria, no quadro d~ arma,
José Vicente de Freitas, contando a antiguidade desde
5 do Maio de 1928 e ficando supranumerário nos termos
do § LOdo artigo LOdo decreto n,o 15:447, de 9 de
Maio do mesmo ano.
Governo Militar de Lisboa:- Comando de engenharia

Capitão, o tenente do engenharia José Caetano Vieira
Lisboa, contando a antiguidade desde 1 do corrente mês.
Supranumerários

Majores de infantaria, adidos, António Alberto Quintão Meireles e Manuel Fernandes da Costa, que de regresso do Ministério do Interior se apresentaram em 7
do corrente mês, por terem deixado de prestar serviço
na. polícia de segurança pública.
Regimento de infantaria n.O15

Tenente chefe de banda de música, o alferes chefe de
banda de música Francisco Carraça Vila Nova, contando
a antiguidade desde 1 do corrente mês.
Regimento de infantaria n.O22

Tonente, supranumorárlo permanente, o alforos, supranumcrário permanente, Joaquim Monteiro de Freitas,
contando a antiguidade de pôsto e para efeito d vencimentos, respectivamente,
desde 1 o 2 do corrente mês.
Supranumerários permanentes

Capitães de cavalaria, adidos, Manuel Vieira o Clemente José Juncal, que de regresso do Ministério do
Interior se apresentaram, respectivamente, em 10 e 11
do corrente mês, por torem deixado de prestar serviço
an guarda nacional republicana.
;
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Adidos

Major, o capitão de eng('nharia, adido, em serviço no
Ministério da. Instrução Pública, Vergilio César Antunes
de Lemos, contando a antiguidade desde 1 do corrente
mês.
Capitães: de infantaria, da La Repartição da 3.a Direcção Gerul do Ministério da Guerra, promotor de justiça do 1.0 tribunal militar territorial de Lisboa, Carlos
Ribeiro Pestana, e do extinto quadro de comissões, professor da Escola Militar, Jorge Henriques Nunes da
Silva, e de artilharia, do extinto quadro de comissões,
Jaime Alberto Valadas Lopes Fernandes, professor do
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, e do quadro da arma, Vicente Roberto Garcia de Carvalho, e tenente de infantaria, supranumerário permanente, Aníbal
Alves Moreira, os três primeiros nos termos da alinea e) do n." 4.° do § 1.0 do artigo 10.° do decreto
n,o 17:378, de 27 de Setembro último, o quarto por se
encontrar desempenhando uma comissão de serviço dependente do Ministério do Comércio e Comunicações, uo
Instituto Geográfico e Cadastral, e o último por ter sido
requisitado para desempenhar comissão de serviço dependente do Ministério das Colónias, nos termos do artigo 31.° do decreto n." 13:309, de 23 de Março de 1927,
desde 7 do corrente mês, devendo o terceiro o quarto
ser considerados nesta situação desde 30 de Setembro
do corrente ano.
Disponibilidade

Capitão de infantaria, adido, Pedro Dias, que de regresso do Ministério das Colónias se apresentou em 10
do corrente mês, e tenente de cavalaria, do' extinto quadro de comissões, da Escola Central de Sargentos, Salvador Catão Fernandes.
Reservai

Coronel módico, da La Inspecção do serviço médico,
ÁIV::ll:0 Martins, major módico miliciano, licenciado, João
Pereira de Lacerda. Forjaz, e capitão do regimento de
infantaria n." 19, Joaquim Gonçalves dos- Reis, o primelro e o último 1)Or torem sido julgados incapazes do
serviço activo pela junta hospitalar de inspecção desde
2 do corrente mês e o segundo por ter atingldo o limite
de id de, desde 9 do corrente mês, nos termos do § 3.0
do urtigo ô1,O do decreto n.? 12:017, de 2 de Agosto
do 1926.
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Geral

Instituto Feminino de Eduoação e Trabalho

Professor efectivo do 3. o grupo de disciplinas, o capitão de infantaria Eugénio Carlos Garcia, professor
provisório do mesmo grupo, nos termos do artigo 266.0
do decreto n." 10:583, de 21 de Novembro de 1924.

6. 0_ Pertarías

Por portarIa de 29 do mês findo:
lIinislél'io da Guerra - Repartição do Gabinete

Nomeando o coronel do infantaria, com o curso do
estado maior, Eduardo Ferreira Viana o o tenente-coronel de artilharia, com o mesmo curso, José Cortês dos
Santos, para fazerem parte da comissão encarregada de
proceder aos trabalhos de preparação histórica do Corpo
Expedicionário Português, criada por portaria de 17 do
Novembro de 1928.

Por portarIas da 3 do corrente mês:
Ministério da Guerra - Repartição

do Gabinete

Exonerando, a seu pedido, a comissão nomeada por
portaria. de 15 do mês findo, e a que se refere o artigo 9.°
do decreto n. o 17 :596, de 11 do Novembro do corrente
ano.
Tendo a comissão nomeada por portaria do 17 de N 0vembro de 1928, inserta na Ordem do Exército n. o 17,
2.u série, do mesmo ano, para elaborar um projecto de
regulamento para a organização da Escola Militar, nos
termos das bases constantos do decreto n.? 16:14,1, de 8
do referido mês, entregue os seus trabalhos: manda o
Govêrno do. República Portuguesa, pelo Ministro da
Guerra, dissolver a referida comissão e louvar os seus
membros pela inteligência, zêlo c competência com que
se desomponharam do serviço de que foram encarregados.
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lIini~tério da Guerra - 3.3 Direcção Geral- t.a Repartição

~omenda uma comissão constituída pelos oficiais abaixo
mencionados, dos quais o primeiro será o presidente e
o último o secretário, sem voto, para estudar as alterações a introduzir na organização da Escola Militar, nos
termos das bases constantes do decreto n. o 16:141, de 8
de Novembro de 1928, e em harmonia com as propostas
apresentadas pela comissão nomeada por portaria de 17
de Novembro de 1928.
PresidenteGeneral, comandante da Escola Militar,
Roberto da Cunha Baptista.
Vogais:
Coronéis: de infantaria, segundo comandante da Escola Militar, Júlio Augusto Rodrigues de Aguiar
Júnior, e ele artilharia, Camilo Amândio da Silva
Sena.
Tenente.coronel de artilharia, com o curso do estado
maior, António Gorjão Couceiro de Albuquerque.
Maj,ores de artilharia, com o curso do estado maior,
Alvaro Teles Ferreira de Passos, de infantaria,
com o mesmo curso, Agostinho Barreto Rodrigues de Oliveira, de artilharia, Eduardo da Costa
Ferreira e de engenharia, José Cabral Caldeira
do Amaral.
Secretário - Tenente de cavalaria, Luis da Costa
Ivens Ferraz.

Por portaria do 7 do corrente mês:
lIillislério da Guerra-

f.& Dirrcção Geral- 3.a Repartição

Promovidos a aspirantes a oficial para a Escola Militar, nos termos do artigo 23.° do decreto n.? 12:704, de
25 de Outubro de 1926, com as rectificações do decreto
n.? 13:G57, atendendo a que ainda não foi regulamentado
o decreto n.? 16:141, de 8 de Novembro de 1928, nas
datas abaixo indicadas e com os vencimentos fixados no
decreto n." 17:047, de 29 de Junho de 1929, as seguintes
pra\as e individuos da classe civil:

Em 1 de Novembro de 192.9:
Primeiros sargentos cadetes do grupo independente
de artilharia do montanha n.? 15, José Fortunato Brandão
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Freire Temudo e do regimento de cavalaria D. 9, JoséCosta Gomes.
Soldados: do regimento de artilharia ligeira n,o 5,
n.? 7/29, José Baptista de Sousa Lôbo, do regimento de
telegra:fistas, n.? 344/29, Fernando Edgard de Almeida
Caiola, e n. o 667/29, Alexandre Vasconcelos e Sá, e da
companhia de saúde, n, o 177/29, Eurico do Oliveira Pinto.
Civis: José Francisco Correia Leal, J orge Luís Tedeschi Seabra, Rui 'I'ravassos Santos Dias, Júlio Cid
Costa Mota, Manuel Barbodo de Magalhães, Joaquim do
Avelal' Santos, Augusto do Jesus Remigio, António de
Faria Leal, José Lúcio Possidónio da Silva, João Baptista
Peral Fornandos, Alfredo Amélio Pereira da Conceição,
António dos Santos, Adriano Diogo da Silva Dias Mendes,
António Rodrigues Costa, Miguel António do Carmo de
Paiva Couceiro, Alvaro Duque Fonseca, Ernesto Carvalho Durão, João Mauricio Fernandes Espadanal, Manuel
Albuquerque Gonçalves de Aguiar, Augusto Casimiro
Ferreira Gomes, António Almeida Andrade, António
Maria Malheiro Roimão Nogneira, João Faustino Albuquerque de Freitas, Daniel Neves Sales Grade e António Manuel Gonçalves Rato.
Q

Em 18 de Novembro de

ioeo,

Primeiro sargento cadete da 3. a companhia de administração militar José Rogélio da Palma Vaz.
Soldados: do regimento de telografistae, n,o 207/28,
José Ferreira dos Reis, e da 2. a companhia de saúdo,
n. o 242/29, Adriano Augusto Pires.
Civis : João Correia de Magalhães Figueiredo, Gijabert Paz Andringa, Luís da Oosta Campos o Meneses,
José de Oliveira Vitorino, Edmundo da Luz Cunha e
Josó Maria de Azevedo Gaivão de Molo.

Por portal'la de 9 do corrente mês:
lioislério

da Guerra-

Reparti~ão do Gabinete

Nomeado o coronel médico José Henriques Bugalho
para fazer parte da comissão encarregada da revisão do
formulário de medicamentos para uso do serviço de saúde
militar, nomeada por portaria do 10 do Novembro de
1928, em substitutção do coronel médico Adriano Luís
de Oliveira Pessa, que (, exonerado a seu pedido.
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Por portaria de 12 do corrente mês:
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete

Nomeados os oficiais abaixo designados para constituirem a comissão a quo se refere o artigo 9.0 do decreto
n. ° 17 :596, de 11 de Novembro findo, acumulando com
os serviços que presentemente desempenham:
Capitão de infantaria David Rodrigues Neto e tenentes
da mesma arma J oaq uim Correia Lucas e António Afonso
Salavisa.

Por portaria de 14 do corrente mês:
linistériQ da Guerra - 2. a Direcção Geral-

t. a Repartição

Tendo a comissão nomeada por portaria de 13 de Julho de 1928, publicada na Ordem. do Exército n.? 10, 2.a
série, de 21 do mesmo mês, para proceder à liquidação
dos Serviços Gráficos do Exército encerrado os seus trabalhos: manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo
Ministro da Guerra, dissolver a referida comissão e louvar os seus membros pela forma criteriosa como levaram a cabo aquela liquidação e pelo muito zêlo que manifestaram em serem bem acautelados os interesses da
Fazenda Nacional.

7. o _ Por determinação do Govêrno da República:
Ministério da Guerra - P Direcçio 6eral-

P

Repartiçã8 .

Adjunto, o capitão do batalhão de caçadores
Januário Joaquim Lopes de Sousa.

;11.0

7

linistério da Guem - t,a Direcção Geral- 3. a Repartição

Adjuntos, os capitães, do regimento de infantaria
n.? 22, José Lucas, e de cavalaria, supranumerário per"'!
manente, Roberto Gaudêncio Miguens, sendo o primeiro
som dispêndio parft a Fazenda Nacional.
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lIinistério da Guerra - 2. a Direcção Geral- 3. a Repartição

Adjunto,
da Escola
tunes, para
n.? 17:378,

o capitão do serviço de administração militar,
Prática de Artilharia, Augusto dos Reis Anos efeitos do § 3.0 do artigo 44:.0 do decreto
de 27 de Setembro do corrente ano.
Estado maior general

Ajudante de campo do general Raúl Olímpío Boaventura Ferraz, o tenente de infantaria, da Repartição de
Estatística e Estado Oivil do Oorpo Expedicionário Português, Manuel Otero Ferreira.
4." região militar

Ajudante de campo do comandante, o capitão do grupo
independente de artilharia pesada n. o 2 Alexandre Augusto de Faria e Sousa de Vasconcelos e Sá, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Govérno Militar de Lisboa

Subalterno da formação do comando, o tenente de cavalaria, adido ao quadro, nos termos do decreto n,013:020,
do grupo independente de aviação de bombardeamento,
Carlos Horácio da Silva Pico.
Qlladro da arma de infantaria.

Tenente-coronel do regimento de infantaria n, o 21
Francisco dos Santos Moutinho.
Major de infantaria, da comissão de assistência aos
militares tubercnlosos, Frederico Henrique de Almeida
e Silva.
Regimento de infantaria n.· 2

Comandante, o coronel do distrito de recrutamento e
reserva n." 20Viriato Borges Pereira da Silva, para os
efeitos da alínea a) do artigo 47.0 do decreto n.? 17 :378,
de 27 de Setembro do corrente ano.
Regimento de infantaria n.· 3

Capitão, supranumerário permanente, do regimento
de infantaria n. o 13 Manuel Ribeiro da Laje, pelo pedir.
'l'enonto de infantaria, no quadro da arma, Armando
Jorge de Oliveira Saraiva, pelo pedir.
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Regimento de infantaria n.O5

Comandante, o coronel do regimento de infantaria n. ° 2
'Joaquim Inácio de Barcelos Júnior, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.· 7

Capitão de infantaria, supranumerário
permanente,
José Maria Marques da Cruz.
Alferes do batalhão de caçadores n. ° 9 Domingos Fernandes Pedro, pelo pedir.
Regimento de infantaria. n.O16

Tenentes, adidos ao quadro nos termos do decreto
n.? 13:020, do regimento de infantaria n." 11, José António Pombinho Júnior, e do serviço de administração
militar, supranumerário, Carlos Alberto Sanches de Miranda Castro Guedes Dias, sendo o primeiro pelo pedir.
Regimento de infantaria n.· 18

Oapitão de infantaria, suprnllumerário permanente,
António José Pires, para os efeitos da alínea a) do artigo 47.° do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro do
corrente ano.
Regimento de infantaria n.· 19

Alferes, supranumerário,
do batalhão do caçadores
n. ° 8 Jaime Pereira da. Silva Sabino, sem dispêndio para
a Fazenda .Nacional.
Regimento de infantaria n.· 22

Oomandante, O coronel do distrito de recrutamento
reserva n." 22 António Silveira Lopes.

e

Batalhão de caçadores n.· 3

Tenentes, do regimento de infantaria n." 16 Leandro
Carvalho Roseira, 0, supranumerário permanente, do
batalhão de ciclistas n." 1 Ilídio Aires Esteves, ambos
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de caçadores n." 5

Tenente do regimento do infantaria n.? 18 Armindo
da Purificação Soares, sem dispêndio para a Fazonda
Nacional.
Batalhão de caçadores n.s 7

Capitão de infantaria, supranumerário permanente, Rafael Norborto Correia,
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Batalhão de metralhadoras n.s 1

Capitão de infantaria, do Instituto Profissional dos
Pupilos do Exército, Antonino Moreira. Waddington, para;
os efeitos das alíneas a) e d) do artigo 44.0 do decreto
n. o 17 :378, de 27 de Setembro do corrente ano.
Distrito de recrutamento e reserva n.O2

Chefe, interino, o tenente-coronel de infantaria, do distrito de recrutamento e reserva n. o 17, Afonso Henriques
Barbeitos Pinto, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Distrito de recrutamento e reserva n.· 6

Sub-chefe, o capitão do regimento de infantaria
Carlos Augusto de Arrochela Lobo.

n. o 6

Distrito de recrutamento e reserva n.O22

,

.

Chefe, o coronel do regimento do infantaria n. o 22 Feliciano António da Silva Leal, 1'010 pedir.
Carreira de tiro de Santarém

Adjunto, o tonente do batalhão de ciclistas n," 2 Eduardo
Madeira Montês.
2,' ínspecção

de artilharia

Adjunto interino, o tenente do grupo independente de
artilharia pesada n. o 2 Acácio Vidigal das Nevos e Castro.
Escola Prática de Artilharia

Tesoureiro, o capitão do serviço de administração militar, supranumerário permanente, da 3. Repartição da
2.& Direcção Geral do Ministério da Guerra, José Francisco Carneiro, por motivo disciplinar.
4

Grupo independente do artilharia pesada n.O1

Tenente do regimento de artilharia ligeira u. o 3 Alvaro da Silva Carvalho, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Bataria de artilharia

de defesa. nióvel de costa n.· 1

Tenente do quadro auxiliar do artilharia, no quadro,
António Carvalho Braga, sem dispõudío para a Fazenda
Nacional.
Quadro auxiliar de artilharia

Capitão do mesmo quadro, da 3.a companhia do trem
hipomóvel, Domingos Joaquim Gonçalves.
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Escola Pr(ltica de Cavalaria

Alferes do serviço de administração militar, do regimento de infantaria n." 16, João Duarte Perry de Almeida
e Brito.
Regimento de cavalarfa n.· 2

Capitão de cavalaria, supranumerário permanente, Manuel Vieira.
Alferes do regimento de cavalaria n.? 1 António José
de Araújo Leite de Castro Vaz Vieira, pelo pedir.
Regimento de cavalaria n.s 8

Capitães de cavalaria: supranumerário permanente,
A ugnsto Luís Neves Marçal e no quadro da arma Fernando Alberto Pessanha Charula de Melo, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de oavalaria n.. 9

Alferes do regimento de cavalaria n." 1 Joaquim Antó.nio Ramos.
Depósito de remonta e garanhões

• Tenente do serviço de administração militar, da. Escola Prática de Cavalaria, José Eduardo Correia.
Conselho Tutelar e Pedagógioo dos Exércitos
de Terra e Mar

Vogal, O tenente-coronel do regimento de infantaria
n.? 11 José Júlio de Almeida da Costa Pereira.
Escola. Militar

Oficiais de serviço, os tenentes, de infantaria, do Arquivo Ilistórico Militar, Joaquim Osório da Cunha Dá
Mesquita e do grupo independente de artilharia de montanha n." 12 Graciano Ferreira dos Santos.
.
Subalterno do corpo de alunos, o capitão de cavalaria, no quadro da. arma, João Augusto Azínhaís de Melo,
Comissão de história militar

Ajudante de campo do presidente, general reformado
José Estevão do :\lorais Sarmento, o tenente do regimento de artilharia do costa n. ° 2 Belarmino Raúl Barros de Vasconcelos.
Depósito geral de material de aquartelamento

Adjunto, o C' pitão de infantaria,
manento, João de Araújo Píssarra,

supranumerário

per-
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aos-militares tuberculosos

Arquivista, o tenente do secretariado militar, adido
ao quadro nos termos do decreto n.? 13:020, da 3.11 Repartição da 1.11 Direcção Geral do Ministério da Guerra,
António Joaquim Cândido Ferreira.
Inspecção do serviço telegráfico militar

Exonerado de encarregado do pombal militar de Elvas, o capitão reformado João Pedro Ferreira, pelo pedir.
Encarregado do mesmo pombal, o tonente, na situação de reserva, António Oardoso Oalhancas.
8.

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete

o-

a) Tondo sido agraciados com as mercês da Sociedade
Portuguesa da Cruz Vermelha abaixo indicadas os oficiais o praça em seguida mencionados, é-lhes permitido
usar as rospectivas insígnias:
Cruz VerInelha de Mérito

Capitão de infantaria J OSÓ Augusto de Oliveira Dias.
Medalha de;,ag'radeciInento

Segundo sargento do regimento de telegrafistas Vergilio César Gaseou de Campos.
Cruz COIncInorativa

Capitão médico Vicente de Paulo do Moura Coutinho
do Almeida de Eça.
b) Declara-se que o soldado n.? 684 da 1.a companhia do extinto regimonto de infantaria n." 13, Manuel
Gonçalves Rêgo, actualmente n. o 581/1913 do regimento
de infantaria n, o 9, foi condecorado com a Oruz de Guerra
de 3.& classe, e não com a de 4. classe, como foi publicado na Ordem do Exército n,o 10, 2.11 série, de 1920.
11

9.

0_

linistério

da Guerra _ i. a Direcção Geral-i.·

Repartição

a) Declara-se que por deliberação do Supremo 'I'ribnnal Militar, em sua sessão de 14 do mõs findo, foi
autorizado o capitão de infantaria Manuel Joaquim de
Magalhães a usar a palma dourada sôbro Il. fivela da
medalha militar do prata da classe do valor militar.
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b) Tendo sido agraciado pelo Govêrno da República
Alemã com o grau de 2. a classe da Cruz Vermelha Alemã o general Ernesto Maria Vieira da Rocha, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquela, mercê e
usar as respectivas insígnias.
c) Declara-se que, por decreto de 31 de Outubro úla
timo, publicado no Diário do Govêrno n.? 275, 2. série,
de 25 de Novembro findo, foi condecorado com o grau
de oficial da Ordem Militar de Cristo o major do serviço da administração militar José Augusto Sá da Costa.
d) Tondo sido agraciado pelos Governos das Repúblicas Francesa e Checo-Eslovaca, respectivamente com·
os graus do oficial da Legião de Honra e da 4. a classo,
com espadas, da Ordem Militar do Leão Branco, o tenonte-coronel de aOl'ouáutica Luís Carlos da Cunha e
Almeida, é-lhe permitido, em conformidado com as disposições do regulameuto das Ordens Portuguesas, aceitar
aquelas mercês e usar as respectivas insígnias.

e) Declara-so que, por portaria do Ministério da Marinha, de 31 de Agosto último, publicada no Diário do
Gooêrno n." 207, 2.a série, de G de Setembro do corrente
ano, foi condecorado pelo Instituto de Socorros a Náufragos, com a medalha de cobre de Filantropia e Caridade, o major de infantaria Joaquim Augusto Geraldes.
f) Declara-se que, por portaria do Ministério do Interior, de 3 de Setembro do corrente ano, publicada no
Diário do Gov~rno n. ° 209, 2. a sóríe, de 9 do mesmo
mês, foi louvado o então capitão de cavalaria n, o 8 José
de Sá Pais do Amaral pela doação feita à Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova de duas faixas de terreno
destinado à abertura de duas avonidas naquela vila.

10.

0._

UiDiAlério da Guerra- f.& Direc:çãoGeral- 2.- Repartição

a) Declara-se que fica sem efeito a nomeação dos capitães, de infantaria, miliciano do quadro especial, Francisco Martins de Oliveira Santos, e de ongenharia, adido,
com licença ilimitada, Rui O' Connor Shirley Pereira,
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para freqüentarem o curso de informação do respectivo
grau da Escola Central de Oficiais, sendo nomeados em
sua substitutção, respectivamente, os capitães, de infantaria, adido, com licença ilimitada, Jaimo Pereira dos
Reis, e de engenharia, na Inspecção das tropas de comunicação, Flávio José Álvares dos Santos.

b) Declara-se que os capitães: do infantaria Raúl Sátiro da Cunha Fajardo, José Ribeiro da Fonseca de
Mendonça e Francisco Maria da Costa Andrade, todos
em disponibilidade, e o picador suprauumerárío
Joaquim
Vieira chegaram à sua altura para entrar nos respectivos quadros.
'
c) Declara-se que o tenente do regimento de infantaria n, o 10 Francisco António Gonçal vos foi nomeado
director da carreira de tiro de Bragança.
d) Declara-se que desistiu de servir nas colónias no
corrente ano o tenente de infantaria Francisco Baptista
Semedeiros.

e) Declara-se que o alferes miliciano Jo110 Afonso
Carvalho Brandão Freire Temudo, promovido a êsto
pôsto pura o rogimento de infantaria n." 1 pela Ordem
do Exército n. o 19, 2.11 série, do corrente ano, devo SOl'
considerado como tendo sido colocado no regimento de
infantaria n.? 5.
f) Declara-se que o capitão de artilharia Jos6 Maria
Rebêlo Valente de Carvalho o o tenente da mesma arma
Joaquim Antunes da Fonseca, por se terem oferecido
em devido tempo, devem ser incluídos na lista dos oficiais que no terceiro quadrimestre do corrente ano se
ofereceram para servir nas colónias, nos termos do
decreto n. o 13:309, de 23 de Março de 1927 durante o
ano de 1930, ínsorta na Ordem do Exército n. o 20,
2. a série, do corrente ano, O primeiro imediatamente à
esquerda do capitão Ricardo Vaz Monteiro e o segundo
imediatamente à direita do tononto João António Montalvão dos Santos Silva.
.
J

9) Declara-se quo os capitães de cavalaria Jdão Augusto Azinhais do Melo e Fernando Alberto Possanha
Oharula de Melo, promovidos a êste posto por decreto
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de 1 do corrente mês, inserto JUL Ordem do Etcérciion.? ~O, 2.n série, contam a antiguidade, respectivamente,
de J.8 e 14 de Novembro findo c não de 14 e 18.
h) Declara-se que o tenente de cavalaria Salvador
Catito Fernandes, colocado na situação de disponibilidade pela presente 01·dem do Exército, continua desempenhando as funções de professor da Escola Central de
Sargentos.

i) Declara-se que o alferes picador António Domingues, promovido a êste põsto pela Ordem do Exército
n,o 20, 2. n série, do corrente ano, conta a antiguidade
de 1 de Novembro e não de 30 de Setembro.
j) Declara-se que os oficiais de engenharia abaixo designados desempenham as seguintes funções na Escola
de 'I'ransmissões : director, major João Alegria dos
Santos Calado; instrutores, capitães Manuel Bairrão
Bastos do Carvalho, Vergílio António Gomos Ferreira
Quaresma, Ramiro Ferreira Viana e Flávio José Alvares dos Santos; ajudante, alferes do quadro auxiliar de
engenharia José Ramos de Andrade.
k) Declara-se que o capitão de engenharia José António Miranda Coutinho, a que se refere a parte do decreto
de 23 do mês findo, inserto na Ordem do Exército n." 20,
~.n série, do corrente ano, que tornou nula e de nenhum
efoito a parto do decreto do 30 de Setembro último que
o passou à situação do adido, pl'rtoncia ~L Inspecção de
tropas do comunicação o não à Direcção da arma do
engenharia.
l) Declara-se que o major do aeronáutica Mário da
Costa França chegou, em 1 de Dezembro do corrente
ano, ii. sua altura para promoção a êste poste, na sua
arma de origem.
rn) Declara-se que o coronel módico, supranumerário,
José Henriques Bugalho chegou à sua altura para
entrar no respectivo quadro.
n) Doelara-se que o alferes médico miliciano Fernando
da Costa Cabral, promovido a êste pósto pela. Ordem do
Exército n,o 19, ::lo a série, do corrente ano, deve ser
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considerado como promovido para a 3. a companhia de
saúde e não para a 2.3., como na referida Ordem vem
mencionado.
o) Declara-se que o major do serviço de administração militar, em disponibilidade, José Augusto Sá da
Costa chegou à sua altura para entrar no respectivo
quadro.

p) Declara-se que em virtude do parecer do Conselho
Superior de Promoções, de 22 de Novembro do corrente
ano, o tenente do s'erviço de administração militar Artur Paiva Garcia de Carvalho passa a contar a antiguidade do referido pôsto desde 11 de Junho de 1921, indo
ocupar na respectiva escala o lugar imediatamente à esquerda do tenente do mesmo serviço João Rodrigues
Franco.
q) Declara-se que dos alferes do serviço de administração militar constantes da declaração da alínea z) do
n. o 8.0 da Ordem do Exército n,o 20" 2. n série, do corrente ano, somente José Coelho da Fonseca, Adriano
Gonçalves Onofre, Luís ela Costa Miguel, João Francisco Calado, António da Conceição Marcelino, Joaquim
Maria Belo e Aldemiro da Encarnação Pires foram promovidos ao referido pôsto por decreto de 1 de Novembro do corrente ano, sendo os restantes por decreto de
1 de Novembro de 1928.
-,.

r) Declara-se que o oficial do serviço de administração militar, supranumerário
permanente, de nome Vergilio Lusitano, que, por decreto de 1 do corrente, inserto
na Ordem do Exército n." 20, 2.a série, do corrente ano,
passou à situação de adido, é capitão e não tenente como
na referida Ordem vem mencionado.
8) Declara-se que os alferes do quadro auxiliar do
serviço de saúde Manuol Francisco do Miranda e Raúl
Evangelista de Oliveira são supranumorários
permanentes, nos termo do n,o 3.0 do § LOdo artigo 10.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro último.

t) Publica-se' a relação dos tenentes-coronéis das diversas armas que devem freqüentar
curso de informa-

°
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do Oficiais, no

Infantaria:
Artur José dos Santos, no regimento de infantaria
n.? 20.
Eduardo
Bandeira
de Lima Júnior,
no regimento
de infantaria n. o L
Gregório
Nunes Geraldes,
no distrito de recrutamento e reserva n. o 11.
Bruno Josó do Carmo, no Instituto
Feminino de
Educa~ão e Trabalho .

..Artilharia:
:Mário Augusto
Gouveia Xavier de Brito, com o
curso do estado maior, na 3. a Direcção Geral.
Henrique
de Campos Ferreira
Lima, no Arquivo
Histórico
Militar.
Cavalaria-Acácio
Adjuto Augusto Nunes, no regimento de casalaria n." 1.
Engenharia - Francisco de Brito Cordovil Vaz Coelho,
no regimento de sapadores
de caminhos de ferro.
Aeronáutica -António
Jncinto da Silva Brito Pais, no
grupo de aviação de informação n." 1.
O referido
curso de ínformação
funciona
de 31 de
Março a 10 de Maio de 1930, devendo as autoridades
militar es de quem dependam os oficiais nomeados pro-videnciar para que os mesmos sejam mandados
apresentar na Escola Central de Oficiais pelas 12 horas do
dia 30 de Março do ano próximo.
u) Declara-se
que por despacho ministerial
de 14 de
Junho do 19~6, publicado no Diário do Got:êrno n." 166,
2.IL série, de 17 do mesmo mês, foi mantida a nomeação
do capitão Josó Ribeiro Barbosa
para exercer,
em
comissão,
o cargo de governador
civil do distrito de
Braga, para que havia sido nomeado por decreto de 26
de Junho do.referido
ano, o qU0, por despacho de 18 de
Abril do corrente
ano, inserto no Diário do Governo
n.? 92, 2.:1 série; de 22 do mesmo mês, foi o aludido oficial exonerado a seu pedido do dito cargo, o qual serviu
com zõlo, dedicação e patriotismo.
'
v) Em conformidade
com o disposto nos artigos 3.° e
para admissão de alferes veterinários

-4. o do regulamento
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ao quadro permanente do exército, aprovado por decreto
de 21 de Setembro de 1912 e publicado em Ordem do
Exército n. o 11, 1." série, de 27, e Diário do Govêrno
n.? 229, de 28 do mesmo mês e ano, declaru-so que foi
admitido no concurso encerrado no dia 31 do Outubro
findo, por tor satisfeito às condições designadas no
artigo 30.0 do referido regulamento, o médico vctorinário, pela Escola Superior do Medicina Veterinária, António Leonardo da Silva.
x) Em cumprimento do que so acha disposto no artigo 63.0 do regulamento do Oonselho do Recursos, inserto na Ordem do Exército n.? 9, La sério, do 1927,,Iembra-se às unidades o mais estabelecimentos militares c! que,
com relação à confecção o remessa de informações anuais
modêlo A, estabelecem os artigos 5.0 e seguintes do
regulamento geral de informações, de 16 do Setembro
de 1909, devendo as que forem elaboradas nos termos
da última parte do artigo 1.0 do decreto n." 15:215, publicado na Ordem do Exército n.? 3, LU série, do corrente
ano, p. 137, dar entrada nas competentes repartições
dêsto Ministério, nos prazos estabelecidos no urtigo 13.°
dêste último regulamento.

11.

o-

Ministério da Ilnerra - 2.11 Direcção Geral- 3.:1 Re]lartiçãu

a) Declara-se que, conformo preceitua o artigo 3.0 do
decreto n. o 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foi considerada hábil Maria Júlia Alves Ferreira para receber"
ao abrigo do artigo 1. o do referido decreto, os vencimentos de seu marido, primeiro cabo n.? 6D3 da 4.a companhia de roformados, Manuel Mateus, internado na Casa
de Saúde do Telhal,

b) Declara-se que foram concedidas as vantagens do
artigo 6.0 do decreto n.? 5:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n. o 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
e de harmonia com o decreto n. o 17 :517, de 25 de Outubro do corrente ano, conforme o preceituado no artigo
69.0 do Código de Inválidos, aos seguintes oficiais na situ'açl1o de reforma e inválidos de guerra:
Ooronel José Artur Brás da Silva; majoros Manuel
José do Novais o Jaime Madeira Pinto; capitão Benjamim
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António dos Santos; tenente-coronel Jorge Marrecas
Ferreira Pimentel; major José dos Reis Pereira; capitães .João Pedro do Melo Quintela Saldanha e José Augusto de Aragão e tenente Jaime Garcia de Lemos. Os
quatro primeiros dôstes oficiais têm direito ao segundo
aumento de 10 por conto sobre o soldo e os restantes
apenas têm direito ao primeiro aumento.
c) V oncimontos que, nos termos da lei n. o 1:668, de 9
de Setembro de 1924, competem aos oficiais em seguida
mencionados, transferidos para a situação de reserva:

Pela Ordem do Exército n. ° 20, de 2 do corrente
mês:
Tenente-coronel do administração militar Eduardo Augusto Cortês, 337M8, sondo: pensão de reserva, 252tS;
lei n.? 888, 25520; ler n.? 1:332, 601$48. Tem dois aumentos de 10 por cento sobre o soldo.
Pela presente Ordem do Exército:
Coronel médico Álvaro Martins, 413569, sendo: pensão de reserva, 291620; 0,14 por cento, 17653; lei
n,? 888, 301S87;
lei n.? 1:332, 741$09. Tem um aumento
de 10 por cento sobre o soldo.
Tenente-coronel do infantaria Francisco Pedro Curado,
606665, sendo: pensão de reserva, 255675; 0,14 por
cento, 771$58; lei n. o 888, 33533; lei n,o 1:332, 239599 ;
do vencimento total 308588 são pelo Ministério das Colónias, sendo Moçambique a última província onde serviu, Tem um aumento de 10 por cento sobre o sõldo,
Capitão de infantaria Francisco Gonçalves Culheiros,
.252694, sendo: pensão de reserva, 187650; 0,14 por
cento, 7608; lei n.? 888, 19t545; lei n.? 1:332, 38~91.
Tem um aumonto de 10 por conto sobro o sôldo.
Capitão do infantaria Joaquim Gonçalves dos Reis,
283658. sendo : pensão de reserva, 192650; 0,14 por
cento, 19613; lei n. o 888, 21816; lei n. o 1:332, 50679;
do vencimento total 48tS37 são pelo Ministério das Colónias, sendo Macau a última província onde serviu. Tem
um aumento de 10 por cento sobre o sôldo.
Capitão picador Elíseu António Perdigão Piteira,
277649, sendo: pensão de reserva, 201609; lei n. o 888,
20"10; lei n. o 1:332, 56~30. Tem dois aumentos de 10
por cento sôbre o soldo.
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Ministério da Guerra - 3. ti. Direcção Geral- L a Repartição

a) Declara-se que o tenente de artilharia Nuno Avides
do nspírito Santo fez um estágio da especialidade de
defesa contra aeronaves no 405.° regimento de D. C. A.,
em Santbonay (França), desde 5 de Maio d« 1926 a 7
de J nlho do mesmo ano.
b) Declara-se que foi alterado o número de alunos
a admitir à matricula na Escola Central de Sargentos
no corrente ano lectivo de 1929-1930, publicada na Ordém. do Exército n.? 14,2.:1 série, do corrente ano, tendo
sido admitidos os seguintes candidatos :
Cavalaria, 1.
Quadro auxiliar de artilharia, 4.
Quadro <ttlxiliar de engenharia, 2.
Administração militar, 2.
Quadro auxiliar do serviço de saúdo, 3.
Secretariado militar, 3.
c) Nos termos do artigo 18.0 do regulamento do Arquivo Histórico Militar, declara-se que o tenente do regimento de infantaria n.? 8 Francisco Cardoso da Silva
ofereceu à biblioteca do mesmo Arquivo os seguintes
livros:
Lista dos oficiais do exército, Lisboa 1850.
Ensaio sõbre a história do Govêrno e Leqislação de
Portugal, por Coelho da Rocha, Coimbra 1843.
Instruções para O eeeroicio dos regimentos de infantaria, Lisboa 1810.
Regulamento pw'a o exercício de cavalaria, do Oonde
de Lippe, Lisboa 1798.
Regulamento para o eaercicio da ínfàntaria, do Conde
de Lippe, Lisboa 1794.

Obi"tuá,rio

1911
.Julho

18 ~ Ca~itão farmacêutico
Castro Júnior.

miliciano

António Neves de

, 1917
Dezembro

15 -

Capitão farmacêutico
miliciano
Pereira de Carvalho.

Francisco

Alves

•

,
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1~29
N overubro 30 - Capitão, na situaç:::'o de reserva, José Marques.
Dezembro
1- Capitão, reformado, Felisberto Augusto de Figueiredo.
»
1- Tenente, reformado, António Mendes Gomes.
»
7 _ Capitão, na situação de reserva, Manuel Bernardo
Lopes.
»
H-Tenente
do quadro auxiliar de artilharia
Manuel
Pimentel.

Rectificações
Na Orelem do Exército n.O 18, 2.' série, do corrente ano, P: 556,
1. 27, onde se lê: "Rosa da Costa», deve ler-se: «Rosa Costa".
"Ta Ordem do Exército n,? 19, 2." série, do corrente ano, p. 592,
1. 33, onde se lê: "Pereira», deve ler-se: "Ferreira».
~a Ordem do Exército n.? 20, 2.n.série, do corrente ano, p. 609,
1. 8, onde se lê: "Abreu", deve ler-se: "Faria» j p. 615, 1. 32, onde
se lê: "Tenente do quadro auxiliar de engenharia»,
deve ler-se:
"Tenente do quadro auxiliar de engenharia, o alferes do mesmo
quadro»: p. G30, 1. 14, onde se Iê : «4", , deve ler-se: ,(2)) e onde
se lê: «quinto», deve ler-se: «quarto»; P: 032, 1. 13, onde se lê:
«}[al'tins., deve ler-se: "Matias».

Ilamilcar Barcinio Pinto.
Está conforme.

o ~jndante

General,

N.O 22
M1N1STER10 DA 'GUERRA
31 DE DEZEMBRO DE 1929

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se ao Exército

1. °-

O

seguinte:

Decreto

Ministério da Guerra - Repartição Geral

Usando da faculdade que me confere o 0.° 3.° do artigo 2. o do decreto n. ° 1:!:740, de 26 de Novembro de
1~;a6. por fõrça do disposto no artigo 1.0 do' decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 192~, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem decretar qne os inválidos
de guerra, nos termos dos artigos 2.° e 3.° do decreto
n.? 16:443, de 1 de Fevereiro do corrente ano, em seguida mencionados, tenham os postos com as antiguidades e aumentos de 10 por cento sobre o sõldo, ao abrigo
do artigo 67.° do referido decreto e suas alíneas, como
vai indicado:
Alínea a) do § 1.0: Artilharia - miliciano, capitão, o
alferes Angelo Augusto da Silva, com a antiguidade de
6 de Maio de 1923, sendo considerado tenente de 6 de
Maio de 1919.
Alínea c): Quadro auxiliar dos serviços de artilhaa
ria-tf>nente,
o primeiro sargento n." 19 da 7. companhia de reformados, João Marinho de Barros Magalhães,
com a antiguidade de 8 de Junho de 1915 e o primeiro
aumento de 10 por cento sõbro o sõldo, sendo considerado alferes de 8 de Junho de 1911.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 31 de Dezombro de 19:?9.- ANTÓNIO ÓSCARDE FRAGOSOCAR-.
MONA- llamilcar Barcínio Pinto.
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2.° - Por decretos de 18 do corrente mês:
Ministério da Guerra - ta Direcção Gcral- 3. a Repartição

Rejeitado o recurso n.? 1:988, interposto perante o
Conselho de Recursos pelo capitão do serviço de administração militar Álvaro Manuel Humberto Roiz Oepeda,
por ser manifestamente ilegal.
Rejeitado o recurso D. ° 1:895, interposto perante o
Conselho de Recursos pelo capitão de engenharia António Maria Neves de Oarvalho, por ser manifestamente
ilegal.

3. ° - Por decretos de 21 do corrente mês:
Ministério da Guerra -

t.a Directio Geral- 2 a Repartição

Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n." 0:570, de 10 de Maio de 1919,
modificado pela lei n.? 1:039, de 28 de Agosto de 1920,
e decreto n.? 17:517, de 25 de Outubro de 1929, desde
as datas que lhes vão designadas, aos oficiais em seguida
mencionados:
Por terem completado o tempo de serviço efectivo, desde a sua
promoção a tenente, necessârio para o segundo aumento de
tO por cento sôbre o sôldo :

Infantaria - majores: José da Ascensão Valdês e José
Miguel Ooelho Godinho, na 1.'.1 Repartição da L" Direcção Geral do Ministério da Guerra; Jaime Vítor Ribeiro
de Meneses, Júlio José Domingues e José Holbeche Oorreia de Freitas, na 2.a Repartição da La Direcção Geral
do Ministério da Guerra; Teófilo Mauricio Oonstantino
de Morais. no distri to de recrutam ento e reserva D. ° 10;
capitães: Carlos Monteiro de Sousa Leitão, no batalhão
de metralhadoras n." 1; José Marcelino, DO batalhão de
ciclistas n. ° 1; artilharia - coronel Francisco Gonçalves,
no contencioso militar; cavalaria - major Francisco Augusto Ribeiro, no regimento de cavalaria n." 3; veterinário - capitão José Cândido Coelho, no regimento de
cavalaria n, ° 3, todos desde 1 de Dezembro de 1929.
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Por terem completado o tempo de serviço efectivo, desde a
sua promoçao a tenente, necessário para o primeiro aumento
de tO por cento "Sobreo sóldo:
Infantaria - capitãea : Manuel Máximo Lopes ti Silva
narro,
no Arquivo Histórico ~filitar; Domingos António Bastos Carrapato
Calado Branco,
no quadro da
arma;
Fruucisco Gonçalves
Corono, no diatrito de recru tamento e reserva n. o 1\J; artilharia - tenente-coronel António Carlos Cortês, no r -gimento do artilharia
Iizeira n.? 1; major Flaviano Eugénio da Costa, na Fábrica de munições de artilharia,
armamento
e viuturas ;
capitães: Jaime Alberto Valadas Lopes Fernandes e Joaq uim do Figueiredo
Figueiral,
no regimento do artilharia do co-ta u. o 1; António Caldeira Pinto Rebocho, na
Fábrica
de cartuchame
e pólvoras
químicas;
tenentes
Aureliano Sobral (tomos e CÓRar Pinto Cortês, no regimento de artilharia
de costa n." 1; cavalaria - capitão
A ntóuio Rodrigues
do Almeida, no regimento de cavalaria n. o 3; engenharia - tenente coronel Roberto
de
Oliveira Pinto, na Direcção da armai cnpitães : Arnaldo
de Albuq uerq ue Barata
ousa Teles, no regimento de
aapndores
mineiros;
J oaq uim Mendes Moreira, na Direcção do serviço de propriedades
e obras militares na
2. a região militar; aeronáutica
- capitão José Machado
do Barros,
nas Oficinas gorais de material aeronáutico,
todos desde 1 de LJezem bro de 1929; módicos - tenente-coronel ~lanuel Bragança,
no regimento de infantaria
n. ° 8, desdé 1 de Dezembro de 19~7 j capitães: Aníbal
de Melo o Ca tro Sulter Cid, na Direcção do serviço de
saúde j Luis António Raposo, nu 2. A companhia de saúde;
tenente Aureliuno Aníbul dos Sa ntos Vitlgas, na 2.4 companhia de saúde, desde 1 de Dezembro de 1929; milicianos do quadro especial - capitães: Manuel Joaquim
Lourinho, no batalhão do caçadores 0.° 1; Jouquirà Mendes Pedroso Co ta, no gru po de artilharia a cavalo n. o 2,
desde 2-! de Setom bro de 1927; tenente José Ferreira,
na g!lcolu Militar, desde 23 U(l Junho de 11129; administrll~ão militar c--fenoute António Cesário, na Manutenção
Militar, de do 1 de Dezembro de 1ü29; quadro auxiliar
de artilharia - capitão l\Ianuel Tomé, na Fábrica
de
munições de artilharia,
armamento
e viaturas,
desde
1 do Novembro de 1928; quadro auxiliar do serviço de
saúde - capitão José Simões Grazina, no Hospital Regional n. o 2, desde 1 de Dezembro de 1929 .
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Quadro espeoial a que se refere o artigo 5.°
do ceoreto n.v 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Tenente miliciano de infantaria, do mesmo quadro,
do extinto quadro de comissões, Joaquim Lapas de
Gusmão.
Disponibilidade

Tenente de infantaria, adido, Luis Justino Teixeira
de Vasconcelos e Sá, que de rogresso do Ministério das
Colónias se apresentou em 14 do corrente mês.
Reserva

Coronel de artilharia, adido, em serviço no Ministério
do Comércio e Comunicações, Manuel Joaquim da Silva,
nos termos do § único do artigo 78. ° do decreto n. ° 17:378,
de 27 de Setembro último.
Reforma.

Coronel, Da situação de reserva, Arnaldo Pacheco
Dias Tôrres, por ter atingido o limite de idade, desde
20 do corrente mês, nos termos da alínea a) do § 4.°
do artigo 10.° do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro
último.
4.°_

Por decretos de 31 do corrente mb:
IIDlslérlo da Guerra - 1. a blreeçá6 Geral- 2. a B.~parliçãt

Concedidas as vantagens de que trata o § único do
artigo 6.° do decreto n.? 5:070, de 10 de Maio de Un9,
modificado peja lei D.O 1:03n, de 28 de Agosto de 1920,
e decreto D.° 17 :517, de 25 de Outubro de 1929. desde
as datas que lhes vão designadas, aos oficiais em seguida mencionados:
Por ~erem completado o tempo de serviço efectivo, desde a sua
promoção a tenente, necessário para o segundo aumento de
tO por cento sôbre o sôldo:

Infantariacoronel Joaqnim Maria de Almeida Lopes, no regimento do infautaria n." 20, desde 1 de Dezembro ele 1929; majores : José Marcos Escrivanis, no
Colégio Militar. e Joaquim Pereira dos Reis, uo regimento
de infantaria n." 7, desde 1 de Novembro de 1928;
Ciríaco José da Cunha Júnior e Aníbal do RPgo Quintanilha, na Direcção da arma; António Augusto Vítor
Sabo, na Escola Prática de Cavalaria; Artur Coelho

'.
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Nobre do Figueiredo
e 'Luís Maria Salema Mousinho de
Albuquerque,
no Colégio Militar; Alfredo Ferreira
Gil
DO resrimento
de infantaria n." 14, desde 1 de Dezembro
de 1929; cu pitães : José d- MagHlhães Queiroz de Abreu
Coutiuho, no quadro da arma, desde 1 de Novembro de
1928; A'ríbal Gonçalves Paúl, DO quadro da arma; Vergflio da Silva Culisro, na Direcção da arma; João Carlos
Guimarães,
no Colégio Militar; Afonso da Silva Uontreirns,
no Instituto
Profissional
dos Pupilos do Exército; Carlos Augusto Dias Costa, no batalhão de cacadores n." 2, desde 1 de Dezembro de 1929; artilhariacoronel .Jo é Augusto
Lobato Guerra, no Conselho superior dos C'stabelE'cimf'lltos produtores
do Ministério da
Guerrn,
desde 1 de Dezembro
de 1928; cavalariacoronel João Nepomuceno Namorado d« Aguiar, na Escola Prática dEICavalaria, desde 19 de Fevereiro de 1929;
major Fruncisco
de Assis Jura de Carvalho, na Escola
Prática
de Cavalaria, desde 1 de Dezembro de 1929;
médicos - t0nentes·coronéis:
António Maurício Sarmento
Macedo, DO rflgim<>nto de artilbaria
de costa D. o 2, desde
1 de Dezem bro de 1 H2R; Manuel Rodriguos da Cruz,
no roginn-nto de infantaria
D.O 19; major
Manuel Joaquim da Silva e Mata Júnior, no Hospital Militar Auxiliar de Eh'as;
capitão Jono PE'dro l\fedeiros dl'l ALmeida, no Hospital :\Iilitar Principal, desde 25 de Outubro de 1929.
Por terem completado o tempo de serviço efectivo, desde a
sua promoçao a tenente, necessário para o primeiro aumento
de tO por cento sôbre o sôldo:
Infantaria -- capitãcs : Manuel Teotónio Borges, no
grupo de osqundr-ilhas de aviação «Ropública s ; Eduardo
Augusto
Barbosa Goncalves,
no batalhão de caçadores
n. ° 5, desde 1 de Dt>zMllbro do 19:!\); tenentes : Luís
Esteves
da Costa em serviço DO rogimflnto de sapadores mineiros, desde 1 de Novembro de 19:!8; Manuel de
Meneses de Melo Vaz de Sampaio, no regimento de infantaria n." H>, desde :!5 de Outuhro de 1~:?9; nula e de
nenhum r-foito a parte dos decretos de 7 e 12 de Dezembro do Hl:.?9 que concedeu o primeiro aumento do 10 por
cento sõbro o sôldo !lOS tp,npntflS: .Iosó António Baptista,
DO r0ginwnto
de infuntariu n." 5; Amândio Augusto Durão F'iul ho, na guarda nacional republicana;
António
Lop!'s, no regimento ele> infantaria n.o 3; José do Egipto
Poreira Veiga, no regimento
de infantaria
n. o 8 ; José
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António de Lima, no regimentb do infantaria n, ° 9, e
António Fernandes, no regimento de infantaria n.? 16,
por se ter reconhecido não terem direito ao referido
aumento ; artilharia - capitães: Manuel Tiago Pereira.
Manjolinha, Eduardo Augusto Tavares Nunes e António
Peixoto Ohedas, no grupo de defesa submarina de costa,
desde 1 de Dezembro de 1929; tenentes Manuel Gomes
Duarte Pereira Coentro e João António de Saldanha
Oliveira e Sousa, no grupo de especialistas, desde 1 de
Dezembro de 1928, ficando nula e de nenhum efeito a
parte do derreto de 12 de Dezembro do 1929 que lhe
concedeu as mesmas vautngens ; cavalaria - coronel Luís
da Cunha Meneses, no regimento de cavalaria n.? 7. desde
1 de Dezembro de 1029; engenharia - coronel António
Alfredo do Magalhães Oorreia, no regimento de sapudores mineiros, desde 1 de Dezembro de 1928; majores:
Álvaro António Bôto Machado, no Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército; Henrique Mora, na Direcção
da arma de aeronáutica, desde 1 de Dezembro de 1929;
aeronáutica - tenente Eduardo Lõbo Santos Moreira,
no grupo independente do aviação e bombardeamento,
desde 1 de Dezembro de 19:!9; veterinário,
tenente
Humberto Cortês Marinho Falcão, no grupo mixto indepoudeute de artilharia de montanha n.? 1.t, desde 1 de
Dezembro de 1929; quadro auxiliar do artilharia -- J osé
de M\'ndonça Rita, no batalhão de caçadores n.? 4, desde
1 de Dezembro do 1929; chefe de banda de música, tenente António da Costa Lança, no regimento de infantaria n." 21, desde 1 do Dezembro do 1929.
Rejeitado o recurso n.? 1:979, interposto perante o
Conselho de Recursos pelo alferes do quadro auxiliar do
serviço de saúde Manuel Francisco de Miranda, por ser
manifestamente ilegal e não ter sido interposto em tempo.
Ministério da Guerra -Rfpartição

Geral

Ooronel do secretariado militar, chefe, o tenente-coronel do secretariado militar, no quadro, Manuel do Matos,
contando a antiguidade desde 23 do corrente mês.
Conselho Superior de Pr-omoções

Exonerado de vogal o goneral J osé J ustíno 'I'eisoira
Botelho.
Vogal, O general José Vicente de Freitas.
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Quadro da arma de infantar·i'a

Coronel, o tenente- coronel do regimento de infantaria n. o 20 Artur José dos Santos, contando a antiguidade
desde 14 do corrente mês.
Quadro da arma de artilharia

Capitão, o tenente do grupo de artilharia a cavalo
n." 2 Joaquim Emílio Videira Cam acho, contando a antiguidade desde 19 do corrente mês.
Regimento

de artilharia

ligeira

n,> fi

Major veterinário, o capitão veterinário João de Almeida Seara, contando a antiguidade desde 30 de Setembro último.
Supranumerários

permanentes

Capitães, os tenentes: do regimento de cavalaria n. 03
Carlos da Cunha Pinto Balsemão, e do regimento de cavalaria n.? 6 Joaquim José Galhardas. contando ambos
a antiguidade desde 18 de Novembro findo.
Regimento

de cavalaria

n.· 9

Major veterinário, o capitão veterinário Inaeío Júlio
Pereira de Sousa, contando a antiguidade desde 30 de
Setembro último.
Direcção do servíço veterinário

:inilitar

1." Repartição

Tenente-coronel veterinário. chefe interino, o major
veterinário, adjunto interino. Estanislau da Conceição e
Almeida, contando a antiguidade, para todos os efeitos,
desde 30 de Setembro último.
Depósito

de remonta e garanhôes

Capitão veterinário, o trnente veterinário Henrique de
Santana. contando a antiguidade, para todos os efeitos,
desde 30 de Setembro último.
Hospital Militar Principal

de Lisboa

Capitão médico, o tenente médico Afonso Henriques
Marques l\Ianuç-as, contando a antiguidade desde 16 do
corrente mês.
Adidos

Coronel, o tenente-coronel de artilharia. adido, com
licença ilimitada, António Brandão de Melo Mimoso,
contando a antiguidade desde ~5 de Fevereiro de 1928.
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Major do regimento
de infantaria n." 11 Jool Henrique Gomes Vieira e o capitão dEI artilharia,
da Escola
Militar,
João da Costa Teixeira
Pinto, por terem sido
requisitados
para desempenhar
comissões
de serviço
dependentes
do Ministério das Colónias, nos termos do
§ único do artigo 5.° do decreto n." 13:309, de 23 de
Março de 1927, respectivamente,
desde 20 e 19 do corrente mês.
Reserva

Coronel do secretariado
militar, secretário dos Conselhos de Recursos e Superior de Promoções, António Rodrigues Brancal, e capitães:
de infantaria,
no quadro da
arma, Francisco
de Assis da Silva Rumos, e médico, do
Hospital
Militar Principal
de Lisboa, Manuel Antunes
Prior,
por terem sido julgados
incapazes
do serviço
activo pela junta hospitalar
de inspecção,
respectivamente, desde 23, 9 e 1G do corrente mês, sendo o último nos termos do decreto n. o 16:443, de 1 de Fevereiro do corrente ano.
Reforma

Coronel, na situação de reserva, Francisco
de Paula
Azevedo,
por ter atingido em 30 do corrente mês o limite de idade, nos termos da alínea a) do § 4.° do artigo 10.0 do decreto n." 17:378, de 27 do Setembro último.
.

5.°-

Portaria

Por portaria de 18 do corrente mê~:
Ministério da Guma - Repartição do Gabinete
Nomeado o capitão miliciano de pioneiros, do quadro
especial,
Joaquim Pinto Gomes Júnior para fazer parte
da comissão nomeada
por portaria
de 1 de.J unho do
corrente
ano para proceder
à revisão dos padrões de
material
de aquartelamento
actu almr-nte adoptados
no
exército, em substituição
do capitão de ongpnharia
Raúl
Cardoso Ressano (;arcia, que nesta data deixa de fazer
parte da mesma comissão por ter sido nomeado para
. outra comissão de serviço.

2." Série

ORDEM DO EX:eRCITO N.o 22

683

6. o - Por determinaç&o do Govêrno da República:
lini81ério da Guerra - ta Direcção Geral- 3.· Rrparliçio

Adjuntos, os tenentes do serviço de administração miIitar, no quadro, António Francisco Cam acho, da La companhia de administração militar Mário Pereira Braga e,
supranumerário permanente, da 3." companhia de administração militar Procópio Castelo Branco.
Delegação na 4." região militar

Adjunto, o capitão do serviço de administração militar, da 3.a Repartição da 2. Direcção Geral do Miuistério da Guerra, José Ferreira Marques da Cunha Júnior,
4

Govérno Militar de Lisboa
2." Repartição

Adjunto, o capitão de infantaria,
Pedro Dias.

em disponibilidade,

Quadro espeoial a que se refere o artigo 6.·
do deoreto n.O7:823,
de 2::Sde Novembro de 1921

Tenente miliciano de infantaria, do mesmo quadro, do
Quartel JJeneral do Govêrno Militar de Lisboa, Silvério
António da. Fonseca Lebre,
Regimento de infantaria

D. o

7

Tenente de infantaria, em disponibilidade, Mário Ramos
Silva, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria n.O11

Comandante, o coronel de infantaria, no quadro da
arma, Octávio Frederico Dias, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria n.· 17

Tenente de infantaria, supranumerário permanente, António Afonso Pereira.
Regimento de infantaria n.· 20

Segundo comandante, o tenente-coronel do regimento
de infantaria n." 3 Alberto dos Santos Pereira Monteiro,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
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Capitão de infantaria, no quadro da arma, António
Areosa Correia da Crúz, som dispqndío pata a Fazenda
Nacional. •
'
Batalhão deóé.çadores D.o 6

, Tenente de infantaria, no quadro da arma, José Baptista Barreirow",
_
,-,
,
Regimento de artilharia ligeira n,O2

Capitão de artilharia,
Nogueira Pestana. '
,

no quadro da arma, Ernesto

Gl'UpOIndependenbe de artilharia

pesada n.O 2

c

Te~ente do regimento de artilharia li~eira n.? 3 Emílio
Ramos Afonso! pelo pedir,
'
Grupo independente de artilharia

de montanha n." 12

Tenente do quadro auxiliar' de artilharia, adido ao
quadro nos termos do decreto n.? 13:020, do grupo independente de artilharia pesada n.? 2, Amadeu Eduardo
de Campos Beltrão Ferreira Viana.
Regimento de oavalaria. n.O1

Capitão de cavalaria, supranumerário
Carloa da Cunha Pinto Balsemão.

permanente,

Regimento de oavalaria. n.· 2

Major de cavalaria, da Direcção da arma, Vitorino
Gama de Oliveira Barata.
Alferes do regimento de cavalaria n. ° 4 António Quintino da ~osta, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de cavalaria n.o 6
Capitão de cavalaria, supranumerário permanente, Clemente José Juncal.
Regimento de cavalaria n.O6

Capitão de cavalaria, supranumerário permanente, J oaquim José Galhardas.
ltegimento de cavalaria n.· 7

Major do regimento de cavalaria n. o 2 Júlio Baptista
Gonçalves Macieira.
Alferes do regimento de cavalaria n.? 5 Carlos Alberto da Costa Botelho,
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Regimento de cavalaria n.O8

Capitão de cavalaria, supranumerário permanente, António Rodrigues de Morais, sem dispêndio pára. a Fazenda Nacional.
Regimento de oavalaria n.O 9

Capitães de cavalaria, sÚ{Jrannmerários permanentes,
João dos Santos, Albano dos Santos e Ernesto Xavier
de Serpa Nunes.
Batalhão de pontoIleiros

Tenente do quadro auxiliar de engenharia, do batalhão
de automobilistas, Françisco Assis 'I'aré.
'
1.' tnspeoção

do serviço médioo

Inspector, o coronel médico, no quadro, José Henriques Bugalho.
Inspecção

do serviço veterinário

Inspector, o tenonte-coronel veterinário, da Direcção
do mesmo serviço, José Manuel de Barros Júnior.
3.' oompanhia de administração militar

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
licenciado, do regimento de infantaria n,o 12, Luis do
Jesus Moita.
Instituto Profissional dos Pupilos do Exéroito

Oficial de serviço, o capitão de infantaria, do Colégio
Militar, Henrique Augusto Perestrelo da Silva.
Oofre de previdênoia
dos oficiais do exército metropolitano
Conselbo de administração

Reconduzidos para o ano de 1930 os vogais: coronel
de infantaria, na situação de reserva, Vergilio Aurélio
Henriques dos Santos e tenente-coronel de infantaria
Jorge Augusto Rodrigues; e nomeados vogais, para o
mesmo ano, os tenentes- coronéis : do secretariado militar
Francisco Faustino e de infantaria José Frederico Guilherme de Almeida Arez.
Júri para avaliar as provas de aptidão para a promoção a
brigadeiro no ano de 1930 :

Chefe do estado maior do exército e generais Roberto
da Cunha Baptista, Adolfo César Pina, Alberto Mendes
de Magalhães Ramalho e João de Morais Zamith.
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Júri para avaliar as provas especiais de aptidão para o
pOsto de maJor dos capitães das diversas armas no ano
de 1930:

Presidente - chefe do estado maior do exército.
Vogais permanentes - coronéis: de infantaria, com o
cnrso do estado maior, tirocínado, João de Almeida; de
artilharia Alberto César de Faria Graça, e com o curso
do estado maior, tirocinado, Luis Augusto Ferreira Martins; de cavalaria Manuel Umbelino Correia Guedes e
de engenharia João Alexandre .Lopes Gaivão.
Vogais eventuais - coronéis: de infantaria, tirocinado,
David Augusto Rodrigues; de artilharia Adriano da
Costa Macedo; de cavalaria José Gonçalves Paúl e de
engenharia António Alfredo de Magalhães Correia.
Júri para avaliar as provas de aptidão para o pOsto de major
dos capitães médicos no ano de 1930:

Presidente - coronel módico Francisco Dinis de Carvalho.
Vogais- coronéis: de infantaria, com o curso do estado
maior, Carlos Matias de Castro e médico José Henriques Bugalho, e tenentes-coronéis médicos Adolfo César
Cid e Manuel Gonçalves de Carvalho.
Júri para avaliar as provas de aptidão para o pOsto de
major dcs capitães veterinários no ano de 1930:

Presidente - coronel veterinário António Carlos de
Fontes Pereira de Melo.
,
Vogais- tenentes-coronéis veterinários José Manuel
de Barros Júnior e António Severino da Piedade Guerreiro.
Vogal suplente - tenente-coronel veterinário }fanneI
Brás Serra.
Secretário som voto-capitão do secretariado militar
Jacinto José Moreira .
.rúri para avaliar as provas de aptidão para o pOsto de
major dos capitães do serviç~ de administração militar
no ano de 1930:

Presidente- coronel do serviço de administração militar Francisco Homem de Figueiredo.
Vogais- coronel de infantaria, COm o curso do estado
maior, Fernando Augusto Borges J6nior, e tenentes-coronéis do serviço de administração militar João Carlos
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de Almeida e Brito, Abeillard Armando de Mira Saraiva
e Honorato Lúcio da Silva Moruis.
Vogais supleutes- tenentes-coronéis: de artilharia, com
o curso do estado maior, Vasco de Carvalho e do serviço
de administrac:ão militar Vicente Ferrer Maria Franco.
Júri para avaliar as provas de aptidão para o pOsto de
major dos capitães do secretariado
militar no ano de
1930:

Presidentecoronel de artilharia, com o curso do estado maior, José Alberto da Silva Basto.
Vogais -coronéts
de infantaria, com o curso do estado
maior, Miguel de Almeida Santos e António de Barros
Rodrigues, tenente-coronel do secretariado militar José
Gonçalves Medeira J únior €I major do s-cretariado militar António Maria Gonzaga Pinto Júnior.
Júri para avaliar as provas de aptidão para o pOsto de major dos capitães do quadro auxiliar de artilharia no ano
de 1930;

Prrsidentecoronel de artilharia José Paulo Fernandes Júnior.
Vogais - coronéis: de artilharia Carlos Alberto Perraira Pinto Basto, Alexandre Herculano Garcia e Óscar
Cibrão Garção, e do quadro auxiliar de artilharia António Rodrigues dos Santos Vidago.
Vogal suplente - coronel de artilharia Francisco Gonçalves.
Jtlri para. avaliar as provas de aptidão para o pOsto de major dos capitães do quadro auxiliar de engenharia no
ano ue 1930:

Presidente - O coronel de engenharia Inácio Manuel de
Sousa Freire Pimentel.
Vogais - coronel de engenharia Pedro Fava Riboiro
de Almeida; tenentes-coronéis: de eng-enharia Roberto
de Oliveira Pinto e José dos Anjos, e do quadro auxiliar de engenharia José Maria da Silva Figueiredo.
Vogal suplente-vteneute-coronel
de engenharia Vasco
Lopes de Mendonça.
7.°_

Uioíslério da Guerra - 1.a Direcção Genl- 2." Reparlição

a) Declara-se que em virtude do falecimento, em 17
do corrente, do marechal do exército, Manuel de Oliveira Gomes da Costa, deixou de exercer as funções de
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seu ajudante de campo o tenente de cavalaria João Herculano de Moura.
b) Declara-se que é nomeado para freqüentar o curso
de informação do respectivo grau da Escola. Oentral de
Oficiais o tenente-coronel de infantaria Eduardo Gomes
da Silva, do regimento de infantaria n. ° 22, em substituição do tenente-coronel da mesma arma Artur José
dos Santos, que pela presente Ordem do Exército é promovido a coronel.

c) Declara-se que o tenente-coronel de infantaria,
adido ao quadro, com o curso do estado maior, com a
patente de coronel, Fernando Augusto Borges Júnior
chegou à sua altura para a promoção 11 coronel, na sua
arma, em 14 do corrente.
d) Declara-se que o tenente-coronel Raúl Silvão Loureiro, o major Henrique Gomes e o capitão António
Oorreia Duarte, todos de infantaria, o primeiro supranumerário e os restantes em disponibilidade. chegaram
à sua altura para entrar nos respectivos quadros.

e) Declara-se que o capitão de infantaria, no quadro
da arma, Miguel Maria Pupo Correia fica suspenso das
funções de serviço, nos termos do artigo 170.° do regulamento de disciplina militar.
f) Declara-se que o capitão de infantaria Joaquim
Goncalves dos Reis, que pela Ordem do Exército n.? 20,
'2. a série, do corrente ano, foi colocado na situação de
reserva, pertencia ao regimento de infantaria n,° 20 e
não ao regimento de infantaria n." 19.
g) Declara-se que o tenente de infantaria supranumerârio permanente Aníbal Alves Moreira, que pela Ordem
do Exército n.? 21, 2." série, do corrente ano, passou à
situação de adido por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço no Ministério das 00lónias, pertencia ao batalhão de metralhadoras n." 3.

h) Declara-se que o major de artilharia Eduardo da
Oosta Ferreira desempenhou o cargo de Ministro da
Instrução desde 11 de Setembro a 14 de Novembro do
corrente ano.
/
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i) Declara-se que o capitão de artilharia Francisco
Maria l\folldes Moreira passa, em virtude do parecer do
Conselho Superior do Promoções de 12 do corrente, a
contar a antiguidade do seu actual pôsto desde 14 de
Abril de 1928, ocupando na escala dos capitães da sua
arma o lugar imediatamente à direita do capitão Manuel
Francisco Goulart de Medeiros.
j) Declara-se que desistiram de servir nas colónias no
ano de 1930 o capitão de artilharia _4..lf'xandredos Santos Mayer, o tenente da mesma arma .José Eduardo Reverendo da Conceição e o alferes da mesma arma João
Lídio Ferreira.
k) Declara-se que o actual capitão miliciano de artilharia, do quadro especial, Daniel Fernandes de Barros
Queiroz, exerceu as funções de comissário de divisão do
corpo de polícia cívica de Lisboa, para que foi nomeado
por decreto de ~1 de Fevereiro de 1919, inserto no Diário do Govêrno n ," 54, 2.a série, de 10 de Março do
mesmo ano, até 24 de Março de 1920, como consta do
despacho da referida data, publicado no suplemento ao
Diário do Gouêrno n. ° 68, 2.· série, do mesmo dia, comissão esta que exerceu com zêlo e competência e da
qual foi exonerado a seu pedido; e que o mesmo oficial
exerceu também o cargo de chefe do Gabinete da Presidêncía do Ministério, para que foi nomeado por portaria
de 2+ de Maio de 19:31, inserta no Diário do Gouêrno
n. ° 155, 2. a série, de 8 de Julho, até 30 de Agosto do
citado ano, em que foi exonerado por portaria desta
data, publicada no Diário do Govêrno n.? 205, 2.- série,
de 6 de Setembro daquele ano.
l) Declara-se que o tenente do quadro auxiliar de artilharia Alexandre Pereira Trindade deve ser inscrito
n.? 1 na lista dos oficiais do seu quadro oferecidos para
servir Das colónias no ano de 1930, e não em n. ° 4, como
consta da Ordem do Exército n.? 20, 2.a série, do corrente ano.

m) Declara-se que o major de engenharia Vergílio César Antunes de Lemos presta serviço no Colégio Militar, como professor provisório, desde 9 de Outubro de
19~8.
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n) Declara-se
que o capitão de engenharia Judah Bento
Ruah, promovido
a êste põsto por decreto de 1 do corrente mês, inserto na Ordem do Exército n." 20, 2.a série, do corrente
ano, passa a contar a antiguidade
do
seu actual põsto desde 18 de Novembro último.

o) Declara-se que ao capitão de engenharia Joaquim
Mendes Moreira foi autorizado o adiamento da freqüência do curso de informação
do respectivo grau da Escola Central de Oficiais, nos termos do § único do artigo
72.° do decreto n ," 17:378, de 27 do Setembro último,
sendo nomeado em sua substiturção o capitão da mesma
arma Eduardo
Pires, da inspecção das tropas e serviço
de pioneiros.
p} Declara-se
que fica sem efeito a nomeação do capitão miliciano de pioneiros do quadro especial Artur de
Azevedo Meireles Júnior pal'a freq üentar o curso dI' inform acão do respectivo grau da I~scola Central de Oficiais,
sendo nomeado em sua substitmção
o capitão de engenharia, do batalhão de poutoneiros,
José Luis Moreira.
q) Declara-se
que são considerados
engenheiros
de
construções
aeronáuticas
fi mocâuícas,
por diploma conferido pela respectiva
Escola :-)upPI'ior de Paris, de iH de
Julho de 1928, O major de engenharia.
adido à arma de
aeronáutica,
Hem-iquo Mora (1 o capitão desta arrua Carlos Esteves Beja.
r) Decl ara-se
que o tenente-coronel
do secretariado
militar, supranumerário,
José Gonçalves Medpira Júnior
ChAgOU à sua altura para entrar no respectivo
quadro.

s} Declara-se
que os alferes picadores António César
de Oliveiru e Álvaro da Cunha Fraaão Pereira. premovidos a êste põsto pela Ordem do Eccército n.? 21,2.& série, do corrente
ano, contam a antiguidade
desde 1 de
Novembro findo.
t) Declara-se
qU<'1deixa de exercer
da Reparticão
Geral dêste Ministério
tuaç lo de reserva, IIenriq ue Herculano

o lugar de chefe
o coronel, na sida Cunha.

u) Declara-se
que o tenente coronel do secretariado
militar,
supranumerário,
António
Francisco
da Costa
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Júnior, adido. em serviço no Ministério das Finanças,
daria entrada no respectivo quadro se não estivesse
naquela situação.
8. o -11D1~I,rlo

da Goerra-1

&

Dlrp,cçáo-Geral- 3 a Bep&rhça~

Declara-se que o verdadeiro nome do primeiro sargento José Fortunato Brandão Freire Temudo, do grupo
independente de artilharia de montanha n." 15, promovido a aspirante a oficial para a Escola Militar por portaria de 7 de Dezembro de 1929, publicada na Ordem
do Exército n," 21, ~.a série, de 19 de Dezembro de
1929. é José Fortunato Paulino Brandão Freire Temudo;
que o soldado Eurico de Oliveira Pinto, promovido a aspirante a oficial para a Escola \1ilitar peta mosma portaria. é 0.0 177,29 da. 2.a companhia de saúde j e que o
civil João Correia de Magnlhães Figueiredo, promovido
a aspirante a oficial para a Escola Militar pela. mesma
portaria, é primeiro sargento cadete do regimento de cavalaria 0. 2.
0

9. 0_ liolKlério da Guerra - 2. a Dlrecçáo Gr.ral- 3. a Beparliçao
a) Declara-s» que, conforme preceitua o artigo 3.0 do
decreto n. o 14:52;), de 26 de Outubro d« 1927, foi considerada hábil Maria José de Aguiar Dores para receber, ao abrigo do artigo LOdo referido decreto, os vencimentos de seu marido, segundo cabo n." 341, da 5.companhia de reformados, Joaquim Henrique das Dores,
internado na Casa de Saúde do Telhal.
b) Declara-as que, conforme preceitua o artigo 3.° do
decreto n," 14:5:!5, de 2G de Outubro de 1927. foi considerado hábil Gabriel Lopes Coelho para receber, ao
abrigo do artigo LOdo referido decreto, os veocimentos
de seu pai, primeiro sargento músico da 3." companhia
de reformados, Reinaldo José Oonstantino Ooelho, internado na Casa de Saúde do 'I'elhal,
c) Vencimentos que, nos termos da lei n.? 1:668, de
9 de Setembro do 1924, competem aos oficiais em seguida
mencionados. transferidos para a situação de reserva pela
presente Ordem do Etcército :
Coronel de artilharia Uanuel Joaquim da Silva, 522690,
sendo: pensão de reserva, 341870; 0,14 por cento, 6690;
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lei n." 888, 34~86; lei n." 1:3~2, 139M4j do vencimento
total 151606 são pelo Ministério do Comércio e Comunicações. Tem dois aumentos de 10 por cento sõbre o
sõldo.
Coronel do secr ..tariado militar António Rodrigues
Brancal, 392;$47, sendo: pensão de reserva, 284~-t0 j
lei n. o 888, 28;$44; lei n. o 1:332, 79t$ü3. Tem um aumento de 10 por cento sõbre o sõldo,
Capitão de infantaria Francisco Assis da Silva Ramos,
472679, sendo: pensão de reserva, 210,5 j 0,14 por
cento, 61t$72; lei n.? 888, 27M7; lei D.O 1:332, 173t$90j
do vencimento total 287t537 são pelo Ministério das
Colónias, sendo Angola a última província onde serviu.
Tem dois aumentos de 10 por cento sõbre o sõldo,

10. °-

Ministério da ~uerra - 3.a Direcção Geral-

L"" Repartição

Declara-se, nos termos .do artigo 18.0 do regulamento
do Arquivo Histórico Militar, que ao mesmo arquivo foram oferecidos pelo tenente do regimento de infantaria
n." 8 Francisco Cardoso e Silva os seguintes livros:
Estudos militares, por Fernando Maia, Pôrto, 1891.
Memória sobre as fortificações de Lisboa, pelo Mar quês
de Sá da Bandeira, Lisboa, 1866.

11. 0._ lIinistério da ~uerra - Repartição Geral
a) Declara-se que o coronel de artilharia, inválido de
guerra, Justiniano Augusto Esteves, promovido a êste
põsto pela Ordem do Exército n.? 21, 2."" série, do corrente ano, conta a antiguidade para todos os efeitos
desde 30 de Setembro do corrente ano.
b) Declara-se que a passagem à situação de reforma,
publicada na Ordem do Exército n,o 16, 2.& série, do
corrente ano, da enfermeira militar Maria Eduarda Brak
Lamy Lopes Alves Arade é nos termos do artigo 27.0
do decreto n.? 4:756, de 28 de Agosto de 1918, e não
do artigo 25.0
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c) Declara-se que se acba à venda no depósito de pudêste Ministério a colecção dos pareceres do
Oouselho Superior ele Promoções dos anos de 1926 e
1927, ao preço de 11675 cada exemplar.
blicaçõas

Obituário
1929
Dezembro
»
»
»

6-

Tenente, reformado, Luís Manuel Baptista Cal- •
das.
17 - Marechal Manuel de Oliveira Gomes da Costa.
17 - .\bjor, reformado, Eduardo .João Caetano de Sousa.
21- Coronel, na situação de reserva, Jaime Gomes do
N ascimen to Waddington.

Rec"tific3Qôes
N a Ordem do Exército n.v 21, 2.' série, do corrente auo, p. 642
deve ler-se: ,,4.
p. 647, I. 9, onde se lê;
1...g7, onde se lê: "3.
"Ramos e Silva», deve ler-se: «Ramos Silva»; p. 662, 1. 8, onde
se lê: "Henriques»,
deve ler-se: "Henrique»; p. 661, 1.]8 onde
se lê: ,,47., deve ler-se: .44,,; p. 6ü3,1. 2a, onde se lê: « V~gal»
deve ler-se: "Vogal-secretário».
'
8

,,,

8

,,;

IJamilcar Barcinio Pinto.
Está conforme.
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