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A

Abatidos:
-por deserção -76,
225, 265, 311, 455, 675, 727.
-por passagem à marinha de guerra-360.
Acórdãos, do Supremo Tribunal Militar21,1,23,124.
A'didos:
-por concessão de licença ilimitada - 219,273,328,
611.
-por desempenho do cargo de professor ou outro dependente
do Ministério da,Guerra-137,
139, 178, 189, 221, 228,267,328,
395, 711, 846.
-por desempenho de serviço nos estabelecimentos
industríalizados-9,
79,137,270,454,677.
-por desempenho de serviço 110 Ministério das Colónias -13,
21, 77, 119,120,154,221,
265, 273,332,365,400,443,454,484,
486, 496, 657, 695, 728, 832,846.
-por desempenho de serviço no Ministério
do Comércio e
Comunicações -79,
728.
-por desempenho do serviço no Ministério das Finanças - 5,
106,307,312,
3G3, 365, 677, 680, 728, 812, 849.
-por desempenho de serviço no Miniatério do Interior - 5,
13, 103, 134, 139, 178, 189, 267, 328, 335, 363, 365, 395, 398,
400, 441, 486, 488, 680, 694, 728, 812, 820, 846, 849.
-por desempenho de serviço !lO Ministério dos Negócios Estrangeiros - 028.
Agência militar, pessoal377.
Ajudantes de campo:
exoneração-111,
235, 283,3-10,351,464,625,627,713,831.
nomeação-17,
82, 110, 112,197,
235, 2i6, 344, 464,713,
823,831.
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Alterações:
---

de data-21,
88, 90,301,384.385,387,833.
de nome - 23, 92, 350, 498, 698, 832.
Arquivo Hlstórloo Militar, pessoal-110,

Asilo de Inválidos MIlitares
Benedlta:

435.

da Prlnoesa

D. ft(Iarla

-._-

pessoal-691
.
praças admiridas -c-Ld, 229, 233, 275, 683, 821.
Assidu"idade de serviço no ultramar, concessão desta medalha:
-a oficiais - 87, 116.
-a praças-87.
Aumentados, por apresentação de deserção - 811.

Avis:
---

concessão desta medalha - 19, 115, 316, 347, 410, 631, 827.
autorização para usar a palma dourada -116.
13

Baixa do serviço:

__
__

a oficiais -138,
a praças-263,

308.
392, 426, 427, 429.
Benemerênola,
concessão desta medalha - 380,634.
Bons serviços, concessão desta medalha:
__
com palma, a oficiais - 828.
__
a oficiais-10,
134, 177, 188, 364, 397,810,811.
-com palma, a praças-828.
_.
a praças-268,
397, 607, 612.
Brigadas de oavalaria, pess-oal:
__
2.' -344, ,403,431, 455.

Campeonato

do oavalo

de guerra,

relação

do apura-

mento-706.

Campos de tiro, pessoal-18.
Carreiras de tiro, pessoal-

83, 343, 404,438,460,676,718,

825.

Casas de reolusão, pessoal-114,
331, 340, 384, 490.
Cofre de previdênola dos oflclals do exérolto metropolitano:
---

balancetes-30,
pessoal-855.

2-10,356, 652.

Colégio Militar:
------__

concurso para professores - 415.
exoneração do cargo de profesBor-115.
nomeação de professores-138.
pessoal-12,
272, 319, 720.
provimento no cargo de professor-14l.
relação dos alunos premiados,-416.
relação dos candidatos no concurso para a admissão - 579.
Comandos militares, pessoal:
-dos Açôres -713, 823.
-de Ponta Delgada-86.
-da Madeira -713.
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ComissãO de assistência aos militares tuberculosos,
mapas-388,389.
'Comissão de História Milltar,pessoal-l07,
197, 234, 296,
. 849.
'Comissão de recepção e exame, pessoal-343,
845.
Comissões alteradas -16,
81, 107, 108, 313, 336, 401, 489,'
821,850.
.
.
-Comissões dissolvidas-80,
81, 106,108,231,274,851.
~omissões
nomeadas:
para rever o Estatuto do Cofre de Previdência dos Oficiais
do Exército Metropolitano e estudar diversos assuntos que com
êle se prendem -142.
para estabelecer as bases de regulamentação
da instrução
militar preparatória
a que se refere a base ;':XI da organização
do exérci to - 230.
.
-para proceder ao estudo do rearmamento progressivo do
exército - 275.
para proceder ao estudo da organização do exército-314.
-para apreciar os requerimentos dos militares demitidos que
requererem a sua reintegração na situação de reforma ao abrigo
do decreto n.O Hl:791, de 29 de Maio último, e elaborar os respectivos relatórios-315.
,
-para fixar o material cirúrgico M,; formações sanitárias-401.
-para actualizar a carga do carro sanitário regimental-4m.
-para assistir à abertura das propostas para a transformação
das espingardas de 6"'''',5, ru/904, e proceder às experiências com
os modelos apresentados - 682.
.
'-para proceder à escolha, inutilização e venda das publicações armazenadas
no extinto depósito de publicações e que
forem julgadas inúteis-6S3.
para proceder ao estudo e elaboração de um novo regulamento geral de informações - 822.
para proceder ao estudo de um novo modêlo de calçado-822.
-para proceder a experiências com a cozinha rodada modôlo
.Sirnões, modificada - 850.
Comissões técnicas, pessoal:
-de artilharia -112, 120.
-de infantaria -111.
'Comportamento
exemplar, concessão desta medalha:
a oficiais-86,
116, 117, 152, 241, 242, 380, 407, 409, 493,
634, 721, 860.
-a prayas-117,
242, 493.
Concursos:
para alferes chefes de banda de música-322,
414.
para alferes farmacêuticos - 247, 863.
_'para alferes médicos - 204.
-para alferes veterinários - 159, 2:>2,289, 466.
<Condecorações estrangeiras:
Legião de Honra, de França -19, 859.
Mérito Militar, de Espanha-19.
Ordem da Coroa, da Bélgica-319.
-_
Ordem da Coroa, de Itália-86,
407.
-Ordem de Isabel, a Católica, de Espanha -151, 859.
Ordem da Polónia Restituta-6a4.
Ordem da Vitória, de Inglaterl'a-829.
Real Ordem de Cambodge __ 634.
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Conselho fiscal junto da 2.' Direcção Geral, pessoa1a35, 372.
Conselho de Ministros, dccisões sôbre recursos-452,
453,
483, 484, 607.
Conselho de Recursos:
-decisões sôbre recursos-5,
7, 10, 12,177,179,189,191,229,
306,311,313,330,333,334,335,362,364,394,396,399,
431, 433,
483,728,729, 730, 812.
-éditos-128,
169.
-pessoal ~82, 119, 267, 276, 453, 487, 679,681,728.
Conselho Superior de Di!,ciplina 'do Exército:
-dccisões-198,
287,735, 8u8.
-pessoal-7,
216, 266,311,678,710.
•
Conselho Superior
de Promoções, pessoal-12,
103,
177 267 269,330,487,675.'
Coudela'rla Militar de Alter, pessoal-149.
Cristo:
~
-concessão desta medalha-81,
199, 240, 319, 346, 380, 631,
693.
1h
-concessão desta meda a com palma - 859. .
Cruz de Guerra, concessão desta medalha a praças-239,
393, 709.
Cruz Vermelha Portugu_esa, concessão desta medalha:
-a oficiais-IS,
86, 115, 100, 23Q, 286,319,,346,378,406,439,
463, 692, 827.
-a praças-19,
150, 230, 319, 346! ~7~, 692, 735.
\
Curso de chefe de serviço, oficiais que o freqUentaram_
157,166.
.
Curso de comandante de batalhão, oficiais nomeados para.
a freqUencia-349,
384.
Curso de comandante de bataria:
-oficiais nomeados para a freqUência_292.
-oficiais que o freqUentaram-386.
Curso de comandante d.e.companhia (Escola Prática de Engenharia), oficiais nomeados para a frcqUência_
497,869.
Curso de comandante de companhia (Esoola Prá~
tica de Infantaria):
-oficiais nomeados para a freqUência_89,
349 385.
-oficiais que o freqUentaram_27,
165, 207.
'
Cu rso de oomandante de esquadrélo:
-oficiais nomeados para a fl'eqUência_294
321.
-oficiais que desistiram da freqUeneia _ 32't.
-oficiais que o freqUentaram -90,120,697.
.
Curso de comandante de grupo de batarias •
-oficiais nomeados para a freqltência_292.
•
-oficiais que o freqUentaram_ 385.
Curso de oomandante de grupo de esquadrões.
-oficiais nomeados para a freqUílncia_294.
•
-oficiais que o freqUentaram_697.
Curso de esgrima de baioneta e granadas oficiais e
praças que o freqüentaram-475.
,
Curso dó estado maior, oficiais que o freqUentaram -122. ,
Curso de Informação:
\
-oficiais a quem foi concedida autorização para a freqUência-638.
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oficiais a quem foi concedido adiamento da freqUt'ncia-20.
oficiais nomeados para a freqUência-20,
88, 159,181,202,
352, 383, 468.
-oficiais que desistiram da frcqüência -- 88, 158.
__
oficiais que o freqUentaram-578.
.
Curso de instrutor de esgrima, oficiais que o frequentaram-579.
Curso de metralhadoras ligeiras, oficiais e praças que o
freqüeutaram - 471.
Curso de metralhadoras pesadas, oficiais e praças que o
freqüentaram - 470, 644.
Curso de morteiros ligeiros, oficiais e praças quc o freqlientaram473.
Curso técnico, oficiais que o freqUentaram -166, 167. Curso de transmissões,
oficiais que o freqUentaram579.

D

Decretos:

__

promovendo a general, por escolha, o brigadeiro
Eduardo
Augusto Marques
L
__
rejeitando os recursos interpostos perante o Conselho de Recursos pelo coronel de artilharia
A"lberto César de Faria Graça
e pelo tenente do quadro auxiliar de artilharia
José Martins da
Rocha-5.
__
rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo alferes do serviço de administração
militar António
Baptista da Costa - 5.
__
nomeando vogal do Conselho Superior de Disciplina do Exército o general Eugénio Augusto Almada Castro Bilstein de Meneses e exonerando o general, na situaçã,.o de reserva, Felisberto
Alves Pedrosa - 7.
__
rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão do serviço de administração
militar António
Augusto da Costa Alves -7.
__
negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de 'Recursos pelo sargento ajudante Eduardo Augusto Ribeiro-10.
__
condecorando
com a medalha militar
de prata da classe
de bons serviços o capi tão de infantaria
João Alves Ferreira-l0.
__
exonerando de vogais do Conselho Superior de Promoções
os generais Roberto da Cunha Baptista, Luiz Manuel Asrostinho Domingues, José Justino Teixeira Botelho e Adolfo E:ésar
Pina-12.
__
rejeitando
o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo alferes, então sargento ajudante, Amadeu Acácio
Salgado Dores -12.
__
publicando
a lista de antiguidades
dos sargentos ajud~ntes
e primeiros sargentos das diversas armas e serviços, refenda a
31 de Dezembro de 1930 - 35.
__
reintegrando
na situação de reforma o alferes, reformado,
João Albino -75.
__
determinando
o pagamento do subsidio mensal de 6$ a viúvas e órfãs de oficiais - 75.
e=
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abatendo ao efectivo do exército, por deserção, o capitão capelão João Lopes Soares -76.
.
-pr~vend.o no cargo de professor da Escola Militar o major
de ar tilhari a Venceslau Valadas Lopes Fernandes
e o capitão
de engenharia Flávio José Alvares dos Santos -78.
-demitindo do serviço do exército, nos termos do artigo 178.0
do regulamento de disciplina militar, o alferes miliciano de reserva de. infantaria
Vladimiro Rodrigues Polónio - iD.
-anulando a parte do decreto de 20 de Dezembro de 1930 que
reintegra no serviço activo do exército o capitão miliciano de
artilharia Urbano da Rocha de Antas - 97.
-promovendo a tenente-coronel
o capitão, reformado, inválido
de guerra, José Carlos Botelho Moniz - 97.
-promovendo a major o capitão Joaquim Rodrigues de Oliveira e a alferes o primeiro sargeuto, reformado, Felisberto
de
Oliveira Molar, inválidos de guerra - 98.
-reintegrando
no serviço activo vários oficiais, um aspirante
a oficial e vários sargentos - 98.
.
-reintegrando
na situação ele reforma o alferes, reformado,
An tónio Joaquim de Ahaei da - 99.
.
-provendo no cargo de professor da Escola Militar o major de
engenharia José Fernandes de Barros Júnior-lOS.
-reintegrando
no serviço activo vários oficiais e sargentos -131.
-reintegrando,
na situação de reforma, o tenente de infantaria
Luiz Emílio dos San tos Seca -132.
-promovendo a alferes o primeiro
sargento, reformado, Manuel Robalo dos Santos) inválido de guerra -132.
-promovendo a alferes o sargento ajudante, reformado, Mário
ele Pinho, inválido de guerra-13S.
-condecorando
com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços o major de aeronáutica
Eduardo do Rosário Gonçalves -134.
-condecorando com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços o tenente miliciano de infantaria Manuel Duarte
Silva-134.
-anulando as partes dos decretos de 22 de Fevereiro e de 19
de Julho de 1\j30 que passaram
o capitão miliciano de pioneiros Artur deAzevedo Meireles Júnior respectivamente
às situações de reserva e reforma -135.
-anulando a parte do decreto de 31 de Janeiro último que
demitiu do serviço, nos termos do artigo 178.° do regulamento
de disciplina militar, o alferes miliciano de. reserva de infantaria Vladimiro Rodrigues Polónio -13S.
-separando do serviço do exército, nos termos do artigo 178.1
do regulamento de disciplina militar, o alferes milíciano de reserva de infantaria Vladímiro Rodrigees Polónio -136.
-nomeando professores efectivos do Colégio Militat os capítãis de infantaria Manuel de Matos Sampaio Nobre e Henrique
dos Santos Nogueira -138.
-anulando a parte do decreto .de 21 de Fevereiro de 1931
que concedeu o primeiro aumento de 10 por cento sôbre o sôldo
ao capitão do infantaria
Aníbal Augusto Ferreira Vaz -138.
-anulando a parte do decreto de 2S de Março de 1927 que
passou à situação de adido o capitão do quadro auxiliar do
serviço de saúde José Joaquim -139.
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provendo no cargo de professor da Escola Militar o major de artilharia
Manuel ele Beires Junqueira
e o capitão do
serviço de administr ação militar José Fernandes
I?uarte141.
-provendo no cargo de professor da Escola Militar o major <lo serv iço de administração
militar Francisco Gonçalves
Velhinho Correia, o capitão de engenharia Emírcio Leão Maria
Magno 'I'eixe ira Pinto e o tenente de engenharia Inácio Francisco da Silva -141.
-provendo no carg-o de professor do Colégio Militnr o capitão ele infantaria
Armando das Neves Larehe r e os majores
de artilharia
Manuel ele Beires Junqueira e Alvaro da Salvação
Barreto -14l.
-condecorando
com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços o hrigadeiro
de infantaria
António Gomes de
Sousa JÚnior-l77.
-rejeitando o recurso interposto pejo capitão, reformado, Duarte
Fcrreri de Gusmão Sousa Fraga-l77.
-rejeitando
o recurso interposto
perante o Conselho de Recursos pelo capitão, reformado, inválido de guerra, Frederico
da Fonseca Rosado e Almeida Pinheiro-179.
-rein tegrando no serviço activo" vários oficiais e praças -185.
-reintegrando
na situação
de reforma o alferes, reformado,
José Lobato Falcão-186.
-reintegrando
no serviço activo vários oficiais e praças186.
-reintezrnndo
na sltuação de reforma o tenente, reformado,
Joaquim Lopes Craveiro e o alferes, reformado, António de Jesus Vieira-187.
-provendo 110 cargo de professor da Escola Militar o major
de artilharia Edmundo da Costa Padesca ~ 188.
-condecorando
com a medalha militar de ouro da classe ele
bons serviços, em substiturçâo
de duas de prata, o brigadeiro
de infantaria António Gomes de Sousa JÜnior-188.
-rejeitando os recursos interpostos perante o Conselho de Recursos pelos cap itãis, do serviço de administração militar.António Libânio Fernandes
Gomes e, de artilharia,
Nuno Alvaro
Braudão Antunes -189.
-negando provimento ao reeurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão ele engenharia Herculano Amorim
1"erl'eira-191.
• -rejeitando
o recurso interposto
perante o Conselho de Recursos pelo tenente de infan taria António Gomes-191.
-concedendo a reversão de cota parte do subsídio mensal de
6$ à viúva e duas órfãs do coronel de reserva Alfredo Augusto
Pereira-2J3.
-anulando o decreto de 22 de Novembro de 1901 que concedeu
o subsídio mensal ele. ao tempo, 3~. actualmente de 6;3',a D. Maria Cremilda da Silveira Baião - 213.
-demitindo vários oficiais - 214.
-provendo no cargo elo instrutor da Escola Militar o tenente
de artilharia
Graciano Ferreira dos Santos - 215.
-nomeando para fazerem parte do Conselho da Ordem Militar
de A vis vários oficiais - 215.
-nomeando para fazerem parte do Conselho ela Ordem Militar
du 'I'ôrre e Espada vários oficiais - 215.
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separando
do serviço do exército o tenente-coronel
médico
António Rodrig-ues Morei ra, nos termos no artigo 17$.0 do regulamento de disciplina rnilitar217.
.
-provendo no lugar de professor do Instituto
Profissional
dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar vários oficiais - 218.
-exonerando de administrador
geral do exército o general
Artur Ivens Ferraz-218.
-exonerando do cargo de professor da Escola Militar o coronel
médico Manuel Rosado Fernandes Gião -- 223.
_provendo no cargo de professor da Escola Militar o capitão
de cavalaria Angelo de Aguiar Ferreira - 223.
-provendo no cargo de mestre da Escola Militar o capitão de
cavalaria
António Francisco
Palermo Leal de Oliveira-223.
_anulando a parte do decreto de 30 de Setembro de 1930 que
promoveu a capitão o tenente de infantaria António Correia de
Oliveira, e substituindo-a - 225.
-abatendo ao efectivo os tenentes- coronéis, de infantaria, António Germano Guedes Ribeiro de Carvalho e, de aeronáutica,
Francisco Xavier da Cnnha Arag~o, por deserção -225.
-dando provimento
ao recnrso.l~terposto
perante o Conselho
de Recursos pelo tenente de admlllltitração militar António Lopes-229.
-dando provimento ao .recur~~ interposto perante o Conselho
de Recursos pela enfermeira rnilit ar, reformada, Isaura de Jesus
Magalhãis Barbosa - 229.
.
-dando provimento ao recurso ll1terposto perante o Conselho
de Recursos pela enfermeira militar, rct\)rmada, Alzira Dias dos
Santos-229.
-provendo no lugar de professor do Instituto Profissional dos
Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar o major de artilharia Oscar da Silva Pereira Dias - 229.
_exonerando
o cidadão João Namorado de Aguiar, a seu pedido, de Ministro da Guerra, e nomeando para exercer o referido
cargo o cidadão Júlio Alberto de Sousa Schiappa de Azevedo261.
-concedendo a reversão ele cota parte do subsídio mensal de ~
6$ à viúva e uma órfã do alferes de infantaria José Rodrigues
do Amaral Temudo - 261.
-concedendo o subsídio mensal de 6,t às viúvas e órfãs de
vários oliciais - 262.
-demitindo vários oficiais o praças - 262.
-promovendo a primeiro sargento, por distinção, o segundo.
sargento do batalhão de caçadores n.? 2 Manuel Jácome Moreira-263.
-anulando a parte do decreto de 19 de Março de 1927 que
concedeu o subsídio mensal de 6$ à viúva do major, reformado,
Abel da Cunha-2M.
-exonerando do cargo de professor da Escola Militar o coronel
do serviço de administração militar Luiz Pereira Loureiro-264.
-abatendo ao efectivo o tenente-coronel
de infantaria, adido,
professor da Escola Militar, Fernando Pais Teles de Utra Machado, por dese rção - 2ô5.
-condecorando
com a medalha militar de prata da classe de
valor militar o major de infantaria Joaquim Peixoto Martins
Mendes Norton - 238.
-condecorando
com a medalha militar de cobre da classe de
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bons serviços, com palma, o segundo sargento do quadro do secretariado militar António de Almeida Borges - 268.
-condecorando
com a medalha militar de cobre da classe dc
bons serviços o segundo sargento do regimento de infantaria
n.? 11 Gastão Fernandes AI ves Marques - 268.
-anulando o decreto de 2 ele Maio de 1931 que passou à situação de supranumerário
o capitão do serviço de administração mili tar, adido, Carlos Augusto de Figueiredo Ribeiro - 269.
-concedendo a reversão de cotas partes do subsídio mensal
de 6~ à viúva e duas órfãs do capitão, reformado, José António
da Costa Segadãis - 303.
'-concedendo o subsídio mensal de 6$ à viúva do capitão,
de reserva, José Pereira Biscaia304.
-demitindo do serviço vários oficiais e praças-304.
-anulando a parte do decreto de 15 de Abril do corrente ano
que demito do serviço o capitão médico Américo Dl1rão-305.
-negando provimento aos recursos intorpostos perante o Conselho de Recursos pelo capitão do quadro auxiliar de arfil haria
António Castanheira
e tenente do mesmo quadro Manuel Simões
Tejo-306.
.
-dando provimento ao recurse interposto perante o Conselho
de Recursos pelo capitão do quadro auxiliar de artilharia António da Silva Soares-306.
-rejeitando
os recursos interpostos
perante o Conselho de
Recursos pelo capitão do serviço dc administração
militar António Pires c pelo tenente-coronel,
na situação de reserva,
Eduardo Augusto Cortês -306.
-provendo nos Iugares de professora,
internas, do Instituto
Feminino de Educação e Trabalho as concorrentes Aurca Manila
dos Santos Duarte e Rita de Cássia Piçarra Fernandes - 308.
-provendo no cargo de professor da Escola Militar o capitão
de infantaria,
com o curso do estado maior, Aníbal de Faro
Viana-309.
.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo brigadeiro,
na situação de reserva, Jacinto do, Reis
F'isher -311.
.
-dando provimento ao recurso interposto perante o Conselho
de Recursos pelo tenente-coronel
de artilharia
José Severiano
Faria de'Abreu-311.
-rejeitando o recu rso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente-coronel
de aeronáutica 'Teófilo José Ribeiro da
1"onseca-311.
-_rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão miliciano de pioneiros, do quadro especial, Mário
Graça-311.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo aspirante
a oficial do quadro auxiliar de artilharia
José Marques Carrilho - 311.
-abatendo ao efectivo do exército, por deserção, o coronel
do extinto corpo do estado maior lIelder Armando dos Santos
Ribeiro-3U.
-anulando a parte do decreto de 2 de Novembro de 1918 que
deu baixa de serviço ao alferes miliciano de artilharia Rui Pestana Saragoça-313.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo primeiro sargento Quintino Ferreira 'Barbosa -313 •

•
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promovendo a major o capitão miliciano, reformado; inválido
de guerra, Artur de Azevedo Meireles JÚnior-;-327.
__
anulando a parte do decreto de 30 de Maio de 1G31 que concedeu o primeiro aumento de 10 por cento sôbre o sõldo ao capitão de infantaria António dos Santos Figueiredo330.
__
dando provimento ao recurso interposto perante o Conselho
de Recursos pelo coronel farmacêutico
Fernando Augusto (la
Paixão, na parte respeitante à antiguidade
do actuall)ôsto-330.
__
dando provimento
ao recurso interposto perante o Conselho
de Recursos pelo major, na situação de reserva, José Migucl
de Oliveira Mata e Silva-330.
__
rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo general. Pedro de Paula Piuheiro Machado-330.
__
rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão do serviço de administração
militar Llídio Aníbal Botelho Coelho-330.'
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão, reformado, Manuel José do Livramento Viegas-303.
-dando provimento, em parte, ao recurso interposto perante o
Conselho de Recursos pelo capitão de infantaria João José da
Silva lJuarte-334.
__
rejei taudo o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo major do cavalaria Hui da Cunha Meneses -33fi.
-nomeando director da arma de artilharia
o general Eugénio
Augusto Almeida Castro Bí lstein de Meneses - 335.
-demitiudo vários oficiais e praças-e-Bõü.
-abatendo ao efectivo do exército o alferes farmacêutico José
Maria do Seixas Serra, por ter sido nomeado segundo tenente
farmacêu tico naval360.
-uomeando auditor adjunto dos Tribunais
Militares Territoriais de Lisboa o juiz de 1." classe, bacharel Aquiles Manuel
Brochado Branclão-362.
.
-negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente do quadro auxiliar de artilharia
Aristides Lopes Vieira-362.
-extinguindo o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo então tenente-coronel
de artilharia .Iosé Severiano Faria
de Abreu-3G2.
__
condecorando com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços o coronel, na situação de reserva, João António
Cor reia dos Santos - 3G1.
-negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo aspi ran te a oficial de ,infantaria Alberto
Augusto de Figueiredo Sarmcnto364.
-exonerando o cidadão Júlio Alberto de Sousa Hchiappa de
Azevedo, a seu pedido, do lugar de Ministro da Guerra, e
nomeando para exercer interinamente
o referido cargo o cidadão
António Lopes Mateus-39i.
__
anulando, a 'seu pedido, a parte do decreto de 4. de Abril de
1G31 que reintegra no serviço activo do exército o segundo sargento de cavalaria António Pereira - 391.
-demitindo o tenente de infantaria
António Homem Rebêlo
Jitnior-3G2.
-demitindo o tenente do secretariado
militar Bernardino da
Silva Carvão e cJando baixa do serviço a duas jll'aças-3G2.
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demitindo o tenente miliciano de infantaria
.losé Francisco
da Silva-393.
-condecorando com a Crnz de Guerra de L' classe o "Soldado
Desconhecido Checo-Eslovaco» - 693.
-anulando, na parte respeitante,
o decreto de 8 de Junho dc
1929, quc concedeu o subsídio mensal de 6~ a uma órfã do
alferes, reformado, José do Xa5cimento-394.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão, reformado, Manuel José do Livramento Viegas-394.
-negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão do quadro auxiliar de engenharia
Manuel .Iosé de Carvalho-394.
-negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente do quadro auxiliar de engenharia
Joaquim da Silva-394.
__
concedendo provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente de administração
militar José
Bento-394
.
._negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão, r~formadoJ Manuel José do Livramento Viegas -396.
-condecorando
com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços vários oficiais-3~7.
__
condecorando
com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços o tenente de infantaria
Francisco Carlos Martins-397.
__
condecorando
com a medalha militar de cobre da classe de
bons serviços o primeiro cabo da guarda nacional republicana
João Evangelista
da Costa-397.
-' - condecorando
com a medalha militar de cobre da classe de
bons serviços o segundo cabo da guarda nacional republicana
José Alves de Azevedo-397.
__
rejeitando os recursos interpostos perante o Conselho de Recursos pelos primeiros sargentos de cavalaria Ernesto Soeiro de
Brito e Américo Joaquim Baleisão-399.
__
anulando a parte do decreto de 11 de Julho de 1931 que
promoveu vários oficiais, ficando. porém, graduados nos postos
até que lhes portençam - 399.
-_
promovendo, por distinyão, ao pôsto de general o brigadeiro
de artilharia
Daniel Rodrigues de Sousa - 425.
-dando baixa de serviço a várias praças - 426.
-demitindo vários oficiais e aspirantes a oficial e dando baixa
de serviço a várias praças-427.
-demitindo vários oficiais e dando baixa de serviço a uma
praça-429.
-anulando o decreto de 2 de Maio de 1931 que anulou a parte
do decreto de 19 de Março de 1927 que concedeu o subsídio
mensal de 6$ lL viúva do maior, reformado, Abel da Cunha-

430.

--

"
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promovendo a capitão o tenente miliciano, reformado, inválido de guerra, José Gomes Rios -431.
_rejeitando
o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo alferes de infantaria
Raúl da Conceição Gonçalves
Bravo-431.
-rejeitando
o recurso interposto perante o Conselho de Ro-
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cursos pelo tenente do quadro auxiliar de artilharia Manuel Simões Tejo -433.
-anulando a parte do decreto de 28 de Agosto de 1931 em
que é dada baixa de serviço ao sargento ajudante, reformado.
Joaquim Antunes Guerra - 451.
-negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Miuistros pelo tenente-coronel
do extinto corpo de estadomaior César Augusto Mano - 452.
-negando provimento aos recursos interpostos perante o Conselho de Ministros por vários oficiais e urna praça - 452.
-negando provimento aos recursos interpostos perante o Conselho de Ministros pelo capitão do quadro auxiliar de artilharia
António Castanheira c tenente do mesmo quadro Manucl Simões
T(·jo-452.
-negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Ministros pelo alferes do quadro auxiliar do serviço de
saúde Raül Evangelista
dc Oliveira - 452.
-rejeitando os recursos interpostos pcrante o Conselho de Ministros pelo tenente de infantaria
António Gomes, alferes dosecretariado
militar Manuel António Carreira Lopes Pereira do.
Rio e aspirante
a oficial do quadro auxiliar de artilharia
José
Marques Carrilho -452.
-rejeitando os recursos interpostos perante o Conselho de Ministros por vários ofieiais-453.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de l\Iinistro~
pelo eutâo tenente de infantaria Amadeu Viegas do Olival-453.
-negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho
de Ministros pelo capitão, reformado, inválido de guerra, Alberto Homem Pinto da Costa Cabral453.
-abatendo ao efectivo do exército, por deserção, o tenente-coronel de aeronáutica
Norberto Ferreí ra Guimarãis e o alferes do serviço de administração
militar Mário Martins dos
Santos - 455.
-anulando a parte do decreto de 28 de Agosto de 1931 em
que é dada baixa de serviço n várias praças -,.. 479.
-fazendo alterações no decreto de 28 de Agosto de 1931-480.
-reintegrando
no serviço do exército e colocando na situaçãode reforma vários oficiais ~ 481.
-reintegrando
no serviço activo do exército o capitão de infantaria João Soares Brandão-4S1.
-anulando os dccretos .ou parte dos decretos que passara
11 situação em que presentemente
se encontram vários oficiais ~
praças -482.
-anulando os decretos ou parte dos decretos que demitiram
do serviço do exército o tenente de infantaria João Baptista
Pereira Rodrigue~ e os segundos sargentos do secretariado
militar Francisco Marcelino Pestana e Manuel Gomes da Conceição Jardim JÚnior-482.
-rejeitando
o recurso interposto perante o Conselho de Ministros pelo major de cavalaria
Rui da Cunha Meneses - 483.
-negando provimento ao recurso interposto perante o ConseIJho de Recursos pelo tenente-coronel,
na situação de- reserva;
Raúl do Carmo Simões Pereira - 483.
-negando provimento ao recurso interposto perante o Cousclho de Ministros pelo alferes do serviço de administração. militar Luiz Francisco Baptista - 483.
.
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rejeitando
o recurso interposto perante o Conselho de Ministros pelo eapitão de infantaria
João José da Silva Duarte484.
__
negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho de Ministros pel~tenente
do quadro auxiliar de artilharia
Aristides Lopes Vieira-4ti4.
__
exonerando, a seu pedido, do lugar de Ministro do Interior o
cidadão António Lopes Mateus e nomeando-o definitivamente
Ministro da Guerra-603.
__
demitindo o capitão de aeronáutica
Francisco Aníbal Finheiro de Sousa Larcher-603.
__
demitindo o capitão de infantaria Armando Augusto Constan tino da Costa Fernandes - 604.
__
anulando a parte do decreto de 28 de Agosto rle 1931 que
demite os tenentes de infantaria Luiz Baptista da Costa e Ramiro Telmo Gomes Pereira-604.
__
promovendo a heneral, por escolha, o brigadeiro lIamilcar
Bareín io Pinto - 605.
__
rejei tando o recurso interposto perante o Conselho de Ministros pelo coronel de artilharia
l\Iá.rio Augusto Gouveia Xavier 'de Brito - 607.
__
condecorando
com a medalha militar de cobre da classe de
bons serviços, letra C, várias praS'as-607.
__
condecorando
com a medalha militar de cobre da classe de
bons serviços, letra C, várias praças - 612.
__
demitindo o capitão médico do quadro de reserva Lúcio '1'0Ientiuo da Costa, o alferes médico miliciano António Félix Pita
Júnior c vári as praças - 65:J.
__
concedendo a reversão de cota parte do subsídio mensal de
6;$ a uma órfã do coronel veterinário João Antóuio
de Sequeira
de Almeida Beja-656.
__
anulando a parte do decreto de 13 de Junho de 1931 que
passou lL situação de inactividade
vários oficiais - 656.
__
demitindo
o tenente de infantaria
Antero Vsrfasimo da
Cunha-671.
__
reintegrando
na situação de reserva o ex-coronel de reserva
Carlos Henrique da Silva ~Iaia PilltO- 071. '
__
anulando as partes dos decretos de 15 de Abril e 1de Maio de
19~1 que demitiram o capitão de infantaria
Aníbal Artur Marcelino, o tenente de infantaria Nicolau da Costa Pavão e o aspirante a oficial de infantaria
José Maria de 1\1elo-672.
_
reintegrando
no serviço activo o tenente de infantaria A bílio Adriano Branco - 672.
'
__
concedendo o subsídio mensal de 65 à viúva e à órfã do tenente , reformado, BeI:jalllim da Costa - 673.
__
concedendo a reversão de cota parte do subsidio mensal de
61 à viúva e a um órfão do major médico José Alberto Pereira
de Carvalho - 673.
__
promovendo a capitão o alferes miliciano, reformado, inválido de guerra, Rui Pestana Saragoça - 674.
__
promovendo a capitão o tenente miliciano, l'l'formado, inválido de guerra, Francisco Zeferino Malta de Mira Mendes674.
__
demitindo do lugar de continuo, a seu pedi,lo, o primeiro
contínuo do Miulstério
da Guerra, Marciano de Sousa Monteiro -675.
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condecorando
com a medalha de promoção por distinção em
combate o primeiro cabo Joaquim Travasses e o segundo cabo
Arnaldo
IIoménio Cunha, ambos do batalhão
de caçadores
n.O 7 -675.
-abatendo ao efectivo, por deserção, o alferes de infantaria
António Manuel Guerreiro Evaristo - 675.
-provendo no cargo de professor da Escola Militar vários
oficiais - 681.
-promovendo a primeiro contínuo do Ministério da Guerra o
segundo contínuo José Calaveiras-709.
-condecorando com a Oruz de Guerra dc 1." classe o primeiro
sargento da esquadrilha
n.O1 do grupo independente
de aviação
de bombardeamento
MAnuel Apolinário OUllha-709.
-nomeando vogal do Conselho Superior
de Disciplina do
Exército o general Miguel Baptista da Silva Cruz -710.
-_
anulando a parte do decreto de 30 de Junho. de 1919 que
abateu ao serviço do exército o tenente médico miliciano António de Oliveira Guimarãis-710.
-concedendo a reversão de cota parte do subsídio mensal de
6$ à orfã do tenente de cavalaria
Domingos Fernandes727.
-abatendo ao efectivo do exército, por deserção, o tenente miliciano de infantaria,
do quadro especial, Armando de Oliveira
Pimentel - 727.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente do secretariado
militar António Maria Roml1o-728.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente de artilharia
Mateus Martins l\loreno Júnior728.
-rejeitando
os recursos interpostos
perante o. Oonselho de
Recursos pelo capitão António Castanheira
e tenente Abílio
Lima da Costa, ambos do quadro auxiliar de artilharia _ 728.
-exonerando de vogal do Conselho de Recursos o general, na
situação de reserva, Artur Aníbal Botelho e nomeando o gene. ral, na situação de reserva, Fl'ancisco das Chagas Parreira728.
-rejeitando o recurso interposto
perante o Conselho de Recursos pelo primeiro sargento
de artilharia
Alberto Matias729.
-rejeitando
o recurso interposto perante o Oonselho de Recursos pelo primeiro sargento do secretariado
militar Joaquim
Anselmo Correia - 730.
-rejeitando o recurso interposto perante o Conselho de Recursos pelo coronel de infantaria
Liberato
Damião Ribeiro
Pinto-730.
-negando provimento ao recurso interposto perante o Conselho
de Recursos pelo tenente-coronel
do serviço de administração
militar, actualmente
na situação de reserva, Eduardo Augusto
Cortês - 730.
-provendo no lugar de professor do Instituto Profissional dos
Pupilos dos Exércitos
de Terra e Mar o capitão de infantaria
Francisco Maria da Costa Andrade -730.
-reintegrando
no exército, na situação de reforma, o major
de cavalaria
Alberto Cardoso Martins de Meneses Maeedo-

807.
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reintegrando
no exército, na situação
de reforma, vários
ex-oficiais - 808.
-concedendo a reversão de cota parte do subsídio mensal de
6$ à viúva do alferes, de reserva, João José Ferreira Diniz808.
-promovendo a major o capitão miliciano, reformado, inválido
de guerra, Alberto Homem Pinto da Costa Cabral809.
-promovendo a capitão o alferes miliciano, reformado, inválido de guerra, Manuel António de ali veira Miranda - 809.
-condecorando
com a medalha militar de ouro da classe de
bons serviços, em substiturçâo de duas de prata da mesma classe;
o major de artilharia J osé de Pina Cab ral - 810.
-condecorando com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços o capitão miliciano de pioneiros Armando Ernesto
de Abreu Rocha - 811.
-aumentando
ao efectivo do exército o alferes de infantaria
António Manuel Guerreiro Evaristo,
que, sendo desertor,
se
apresentou - 811.
-anulando a parte do decreto de 10 de Novembro de 1928 que
colocou, na situação de reserva, o tenente-coronel
de artilharia
Raúl do Carmo Simões Pereira - 811.
-rejeitando o recurso ínterpõsto perante o Conselho de Recursos pelo capitão do serviço de administração
militar João
Viegas J acin to - 812.
-nomeando chefe do estado maior do exército o general Artur
I vens Ferraz - 812.
-condecorando
com a medalha militar de prata da classe de
valor militar o capitão de infantaria
José Pedro de Mato~813.
_concedendo o subsídio mensal de G$ às viúvas de vários oâciais-839.
_concedendo a reversão de cota parte do subsídio mensal de
G$ aos órfãos do tenente chefe de música André da Silva - 839.
exonerando de professor do Instituto Profissional dos Pupi108 dos Exércitos
de Terra e Mar o major de engenharia Francisco dos Santos Pinto Teixeira - 843.
_condecorando com a medalha militar de prata da classe de
bons serviços, com palma, o coronel de artilharia
Adriano da
Costa Macedo - 844.
-exoner,ando de vogais do Conselho Superior de Promoções os
generais Ernesto Maria Vieira da Rocha e José Francisco de
Barros e nomeando vogais do mesmo Conselho os generais Daniel Rodrigues de Sousa e Aníbal Augusto Ramos do Miranda844.
-exonerando de vogal do Conselho de Recursos o general
Aníbal Augusto Ramos de Miranda e nomeando vogal do mesmo
Conselho o general José Francisco de Barros - 845.
_promovendo a general o b rigadeiro de artilharia
José Paulo
Fernandes Júnior - 815.
-condecorando com a medalha de promoção por distinção em
combate o soldado da guarda nacional republicana Luciano do
So08a-847.
-exonerando de vogal do Conselho Superior de Disciplina do
Exército o general Miguel Baptista da Silva Cruz e nomeando
vogal do mesmo Conselho o general José Paulo Fernandes
JÚnior-847.
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Decretos

anulados-75,
97, 98, 99,131,132,135,136,138
139, 185, 186, 187, 21», 225, 264,269, 270, 273,305,313,330, 391;
394,399,430,451,479,481,482,
604, 656, 671,672,710,807,808,
811.
Delegações, pessoal:
-de distrito de recrutamento e reserva - 343,432, 717,824.
-de inspecção de artilharia - 219,226,343,491.
-do serviço de administração militar -713.
-do serviço de obras e prop riedades militares -713.
-e- da 3." Repartição da 2.' Direcção Geral do Ministério da
Guerra - 144.
Demitidos:
--

a seu pedido - 675.
DOS termos do decreto n.O19:141392, 671.
-nos termos do decreto n.? 19:567 - 214, 262, 304, 1159,3g2,
393,427,429,603,604,
655.
-nos termos do regulamento de disciplina militar-79.
Depósitos, pessoal:
-geral de fardamento e calçado -198.
-geral de material de aquartelamento - 239,439,628.
-geral de material de guerra -113,
331, 344, 405, 438, 491,
676, 719, 728, 845.
-geral de material sanitário e de hospitalização - 284, 318.
-geral de material veterinário e eiderotécnico - 345.
-de material aeronáutico - 854.
-territoriais de material de guerra - 276, 676.
Direcções das armas, pessoal:
-de aeronáutica-376,
462, 627.
-de artilharia -18, 180, 226, 237, 331, 335, 375, 660, 718.
-de cavalaria -146, 461.
-de engenharia - 344, 627, 661, 854.
-de infantaria - 276, 455, 625.
Direcções dos serviços, pessoal:
-de administração militar-148,
198, 284, 318, 492, 813.
-de obras e propriedades militares - 436, 687, 730, 852.
-ele saúde militar -147,180,318,439;
689, 826.
-veterinário militar -105,239,345,628.
--

Disponibilidade:
--'
---

por anulação de decreto de demissão - 332, 6U, 677, 711.
por anulação de decreto de passag-em à reserva - 846.
por julgamento de capacidade para toJo o serviço-137,
336,
400, 456, 608.
-por têrmo de concessão de licença ilimitada -140,432,
433,
454,456.
--,
por tê rrno de desempenho do cargo de professor ou outro
dependente do Ministél'io da Guerra - 396.
-por t êrmo de serviço nos estabelecimentos industrializados80,611.
-por têrmo de serviço no Ministério das Colónias-10,
13,77,
80,102,103,134,222,228,266,267,270,312,332,363,
365, 3g6,
484, 608, 711, 729, 812, 820, 843, 846, 849.
-por têrmo de serviço no Ministério das Finanças -190, 222,
266, G09.
-por têrmo de serviço no Ministério do Interior -77,
137,
140,267,273,307,396,398,400,454,
456, 484,487,677,680,711,
820, 846, 849.
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Distritos

de recrutamento e reserva, pessoal-82,
112,
146, 237,281,317, 342, 343, 375, 404, 432, 437, 438, 460, 491,626,
627,656,688,717,734,824,845,
853.
E

Escola Central
---

de Oficiais:

dis tribujçâo dos trabalbos-26,
122, 295.
número de oficiais para a freqUêneia-26,
20l.

Escola Central

de Sargentos:

concurso para a admissão-3M.

--

--

lista da classificação final dos alunos que concluíram o curso666.
-número de candidatos a admitir-668.
-pes8oal-439.
Escola de Esgrima do Exército, oficiais que terminaram
estágio - 579.

Escola

Militar:

------

concursos para professores-c-Bd,
declaração de vacaturas do cargo de professor-251,
325.
exoneração do cargo de prof~sor-223,
264.
júri para o provimento do cargo de professor - 250.
lista de apuramento e classificação final dos alunos que concluíram o curso-648,
704.
-número de alunos a admitir à matrícula94.
-pessoal- 9, 136, 149, 23\J, 321, 73fi, 855.
-praças e indivíduos da classe civil promovidos a aspirante
a oficial- 683.
-provimento no cargo de instrutor - 215.
-provimento no cargo de mestre - 223.
-provimento no cargo de professor-78,
106,141,188,223,
309,681.
-relação dos alunos premiados - 646.
Escolas, pessoal:
.
-de Aplicação de Artilharia de Costa e Contra ACl'onaves83, 438, ~53. .
-Militar de Aeronáutica-12,
283, 439, 6U, 628_
-Prática de Administração Militar-149,
406, 733.
-Prática de Artilharia-269,
282,375,405,460,688,710,731,
845,853.
-Prática de Cavalaria -198, 405, 719, 854.
-Prát.ica de Engenharia-147,
198, 265, 283,344,439,461,
661, 732, 854.
-Prática de Infantaria-403,
436, 490, 714, 731.
-de Transmissões -18, 406, 462.
Estado maior general, pessoal-UO,
235,276,713,823,845.
Estágio na Escola de Transmissões, oficiais que o efectuaram -167, 208.

F
Farmácia
733.

Central

do Exército,

pessoal-178,

227, 272,

Filantropia e Caridade do Instituto de Socorros a
Náufragos, concessão desta medalha-20,
151, 241, 287, 319,
346~ 379, 463, 859.
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Fraternidade Militar, pessoal-61l.
Frente marftima da defesa de Lisboa, pessoal-83,

112.

825,845.

G
Governos
---

militares, pessoal:
dos Açôres-91,
197.
de Lisboa-91,
111, 235, 340, 403, 436, 490, 625, 687, 823.
da Macleira-82,
91.
H

Hospitais
---~
--

militares, pessoal:
auxiliar de Belém-690.
princlpal de Lisboa-148,
629, 689, 720.
principal do pôrto-.-148, 377.
regionais-12,
284.
I

Inaotividade:
--

por julgamento de íncapacldadc temporária-79,
103, 270,
680,846.
-por imposição de peua-312,
609.
Indulto. ou comutação
de pena - 635.
Inspeoções, pessoal:
-de aeronáutica-l14,
147,238,439.
-de artilharia-18,
112, 197, 219, 226,237,281,343,401,487.
491, 713, 825.
-de infantaria-2H5,
458, 714.
-do serviço de administração militar-114,
238,284,318,628.
735.
-do serviço farmacêutico-114.
-do serviço das obras e propriedades militares - 317, 461.
-do serviço de saúde militar-147,
148,198,318.
-do serviço veterinário militar-239,
462.
-superior da administração do exército -111.
-das tropas de comunicação-147,
719.

Instituto
--_'_

Feminino

de Eduoação

e Trabalho:

concurso para professoras -128.
pessoal-192,
720.
provimento no cargo de professora - 308.

Instituto Profissional
Terra e Mar:

dos Pupilos

dos Exéroitos

concursos para professores-161.
exoneração do cargo de professor - 813.
provimento no cargo de professor218,229, 730.
relação dos alunos premiados-669.
Instrução Públioa, concessão desta medalha -19\),440,

de

-----

633.

J
Júris:
--

para avaliar as provas especiais de aptidão para a promoção
a brigadeiro -18, 149, 239, 827, 855, 860.
-para avaliar as provas espeeiais de aptidão para o pôsto de
major do serviço do estado maior - 855.
,
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para avaliar as provas especiais de aptidão para o pôsto
major das diversas armas -114,
149,285, 6\11, 855.
'
para avaliar as provas especiais de aptidão para o pôsto
major de aeronáutiea-149,
285, 856.
para avaliar as provas especiais de aptidão para o pôsto
major médico - 285, 315, 462, 492, 856.
para avaliar as provas especiais de aptidão para o pôsto
major veterinário - 150, 856.
para avaliar as provas especiais de aptidão para o pôsto
major do serviço de administração militar - 856.
para avaliar as provas especiais de aptidão para o pôsto
major do secretariado militar-857.
para avaliar as provas especiais de aptidão para o pôsto
major do quadro auxiliar de artilharia-377,
46~, 735,857.
para avaliar as provas especiais de aptidão para o pôs to
major do quadro auxiliar de engenharia - 857.

de
de
dr
de
de
de
de'
de

L

Listas:
--

de antiguidade dos aspirantes a oficial das diversas armas
e serviços -170.
-de antiguidade dos sargentos-ajurlantes
e primeiros sargentos das di versas armas e serviços - 35.
-dos oficiais que se ofereceram para servir nas colónias248, 291,440,737,830.

Louvores:
--

a oficiais-15,
16, 80, 81, 86, 87, 106, 107, 108, 109,142,143,
144, 151, 156, 179, 196, 199, 233, 240, 241, 274,336,337,338,
366, 367, 368, 369, 370, 371, 072, 401, 408, 434, 435, MO, 457,
463, 618,692, ü93, 712, 821, 834, 850.
-a praças - 337, 613, 614, 615, 616, 6~7, 618, 619, 620,621"
622, 623, 624.
-a indivíduos da classe civil-196,
233, 314, 338, 339.

lU

Mérito Agrrcola e Industrial,

concessão

desta medalha-

380,63!.

Ministério

da Guerra, pessoal:
1.- Direcção Geral-110,
144, 193, 234, 276, 339, 372, 402.
434,435,624,678,686,713,734,
823.
-2.· Direcção Geral-17,
110, 144, 192, 197, 234, 276, 2eO,
315, 372. 402, 431, 435, 489, 625, G78, 686, 713, 704, 851.
-3." Direcção Geral82, 110, 144, 155,219,268,339,403,435,
489,625, 678, 686, 812, 823, 851.
-Repartição Geral315, 488, 734.
--

Ministros:
---

nomeação-261,
345, 391, 493, G03.
exoneração - 261, 345, 391, 493, 603.
Monteplo Oficiai, pessoal- 462.

Monteplo
---

dos Sargentos

balancetes32,420.
pessoal14.

de 1'erra e Mar:
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o
Obltuárlo-B4,
95, 129, 175, 183, 212,259,301,326,358,390,
423,449,477,600,654,708,725,742,837,870.
Oferecimentos
ao Arquivo Hlst6rlco Mllltar-27,95,
168, 255, 257, 258, 297, 325, 415, 668, 701, 836, 870.
Oferecimento
à B!blioteca do Exército-255,
701.
Oficiais:
-aprovados no exame para o pôsto imediato-383,
412, 414,
830,833.
\
-julgados aptos para prestarem serviço do estado maior-410.
-que acumulam funções - 22, 23, 88, 90, 120, 121, 154, 202,
245, 288, 289, 290, 291,321, 348, 350, 351, 411, 412,442,449,465,
638, 696, 697, 736, 831, 832, 861, 862.
-que chegaram à sua altura para entrar no quadro - 20, 21,'
22, 88, 91, 92, 120, 121, 154, 155, 156, 158, 183,200,201,244,245,
246,247,288,289,
:390, 2m, 292, 320, 321, 322, 340,350,351. 352,
383,384,385,386,4]0,411,412,413,414,
441, 443,463,464,465,
466, 406, 497, 639, G64, 604, 605, 696, 698, 722,736,737, 830, 832,
861,862.
-que chegaram à sua altura para a promoção - 22, 244, 38G,
410, 664, 722.
-que contam a antiguidade
do pôsto - 201, 208, 245,247,288,
290, 413, 639, 664, ü65; 697, 698, 721, 737, 83l, 833, 861.
-que contam a antiguidade
do pôsto para efeito de vencimentos - 200, 348, 464, 638, 694, 830.
-que contam a antiguidade
dOlôsto para todos os efeitos20,414,442,448,466,499,639,66
.
-que continuam a exercer funções - 90,119, 153, 463,665,695.
-que continuam na situação de adido - 21, 1.19,120,154,201,
290, 320, 348, 411, 441, 443, 496, 694, 695, 832.
-que dariam entrada no quadro - 91, 155, 158, 200, 244, 247,
292, 321, 322, 350, 351, 384, 386, 465, .664, 722.
-que deixam de estar suspensos das funções de serviço - 91,
120, 200,351, 441, 443.
-que deixam de exercer funções - 28, 293, 322, 350, 411, 441,
696, 722, 736.
-que deixaram de exercer funções - 23, 120,351,383,384,442.
-que desistiram de servir nas colónias-21,
88, 155,180,201,
202, 246, 288, 294. 352, 411, 639, 861, 862.
-que exercem funções - 22,119, 121, 155, 156, 158, 150, 180,
201, 202, 246, 247,289,291,322,340,411,
,142, G39, 696, 697,698,
723, 736, 861, 862.
-que exerceram funções - 88, 288, 320, 348, 352, 377, 378.
--:que ficam suspensos das funções de serviço - 321, 322, 464,
465, 466, 695.
-que passam a fazer parte do quadro espccial22, 247.
-que passam a ocupar outro lugar na escala - 350, 386, 466,
697.
-que passariam ii situação de reserva - 294.
-que seriam abatidos ao efectivo - 638.
-que seriam transferidos
por motivo disciplinar - 348.
-que seriam transferidos por motivo de informação anual 287,319.
-transferidos
por motivo disciplinar - 23, 236, 282, 343, 345,
374,405,437,626,
717.

23
Oficinas gerais, pessoal:
--

de fardamento e calcado -10fi.
de material de engenharia - Gli2.
p

Portarias:
--

admitindo
no Asilo de Invúlidos
Militares
da Princesa
D. Maria Bencdita o soldado, reformado, Manuel dos Santos
Soeiro -14.
-reconduzindo
na direcção do Moutopio dos Sargentos
de'
Terra e Mar vários oficiais e sargentos -14.
-louvando os generais Miguel Baptista da Silva Cruz, Artur
lvens Ferraz, Amílcar de Castro Abreu e Mota e, na situação
de reserva, José Pedro do Lemos, o brigadeiro
Aníbal Augusto
Ramos de Miranda e bem assim os chefes das repartições e
mais oficiais dependentes
das 1.', 2.' e 3,· Direcções
do
Ministério
da Guerra pela maneira
como desempenharam
as
suas funções - ]5.
-louvando o coronel de artilharia
José Jorge Ferreira da
Silva pela maneira como desempenhou as funções de chefe da
Repartição do Gabinete do Ministro da Guerra - 15.
-louvando o tenente-coronel
de engenharia
Augusto de Azevedo e Lemos Esmeraâdo de Carvalhais,
capitãis do secretariado militar
Olímpia Manuel Pedro de Melo e Manuel Grilo
da Cruz Andrade e de artilharia
Aníbal Afra Nozes e tenentes
de infan tar ia João Martins de Barros e do secretariado militar
Manuel da Cunha Lusi tano pela maneira como desempenharam
os serviços de que foram encarregados
na Repartição
do Gabinete do Mil1istro da Guerra -15.
-louvando o capitão de cavalaria Angelo de Aguiar Ferreira
pela maneira corno desempenhou os serviços de que foi encarregado na Repartição do nabinete do Ministro da Guerra -15.
-louvando o tenente de cavalaria
Manuel Joaquim Baleisâo
do Passo pela maneira como desempenhou as funções de ajudante de campo do Ministro da (; uerr a - 16.
.
-louvando o tenente de cavalaria Beuto da França Pinto de
Oliveira pela maneira como desempenhou as funções de ajudante
de campo do Ministro da Guerra -16.
-louvando o major de infantaria,
na situação de reserva,
Jaime Madeira Pinto pela maneira como desempenhou os serviços de que foi encarregado na Repartição do Gabinete do Ministro da Guerra-16.
.
-nomeando para fazer parte da comissão nomeada pela portaria de 1 de Setembro de 19:11, como vogal, o major de infantaria Joaquim Mendes Bragança -16.
-louvando o major de cavalaria José Lúcio de Sousa Gonçalves Nunes pela maneira como durante muitos anos desempenhou os serviços de remonta-lG.
-louvando o capitão de infantaria
João Alves Ferreira pela
preparação
e efoetivaçâo
de uma sociedade de tiro e pela manei ra corno dirigiu a Carreira de Tiro de Braga -16.
.
dissolvendo a comissão nomeada por portaria de 27 de Junho
de 1920 para proceder à confecção de um novo regulamento de
remonta e louvando individualmente
'os oficiais que fizeram parte
dela pela maneira como se desempenharam
dessa missão - 80.
A
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modificando a constiturção da comissão nomeada por portaria de 16 de Abril de 1930 - 81.
__
dissolvendo a comissão encarregada
da revisâo e confecção
do novo regulamento do campeonato do cavalo de guerra e dos
anexos VII e VIU do regulamento de remonta, nomeada por portaria de 3 de Setembro de 1928, e louvando individualmente
os
oficiais que a compuseram pela maneira como se desempenharam dessa mie são - 81.
___ dissolvendo a comissão nomeada por portaria de 15 de Novembro de 1929 encarregada
de elaborar as bases para a organização de uma escola onde se pratique o tiro para a artilharia de costa e contra aeronaves, o louvando individualmente
os
seus membros nela mencionados pela maneira como se desempenharam dessa missão -106.
-nomeando o cidadão Armando de Matos vogal auxiliar da
comissão de História Militar, na cidade do Pôrto - 107.
-nomeando o coronel de infantaria
Liberato Damião Ribeiro
Pinto vogal da comissão de estudo da intervenção do exército
português
na Grande Guerra, nomeada por portaria de 17 de
Novembro de 1928 -107.
-louvando o capitão-tenente
da armada José Vítor de Sousa
Peres Murínelo pelas capacidades de que deu provas durante o
tempo em que fez parte do conselho director de educação física
do exército -107.
__
louvando individualmente
os oficiais nomeados para proceder aos trabalhos de ex-tinção da doença do morrno no depósito
de garanhões
e potris pela maneira como se desempenharam
dessa missão -107.
-nomeando o tenente de infantaria Domingos José de Freitas
para substituir o tenente de infantaria
João Basílio Grave da
Costa Rosa na comissão nomeada por portaria do 4 de Outubro de 1930 -108.
-dissolvendo a comissão de revisão dos padrões de material
de guerra em uso no exército. nomeada por portarias
de 18 do
Março de 1929 e de 11 de Janeiro de 1930, e louvando individualmente os oficiais que dela fizeram parte e nela estão mencionados pela maneira como se desempenharam
dessa missão 108.
•
__
louvando o tenente-coronel
de aeronáutica Luiz Carlos da
Cunha e Almeida, pelas qualidades que tem revelado na direcção das oficinas gerais de material aeronáutico -109.
__
louvando o coronel de infantaria,
com o curso do estado
maior, Alberto Guerreiro Peixoto e Cunha pelas qualidades que
manifestou no desempenho das suas funções docentes na Escola
Central de Oficiais e pela colaboração prestada ao comando da
mesma Escola -109.
-louvando o coronel de engenharia Rui Viterbo Fragoso Ribeiro pelas qualidades que manifestou como instrutor e conferente da Escola Central de Oficiais -109.
__
louvando o tenente de engenharia
Joaquim da Conceição
Gomes Marques pela maneira como dirigiu a execução de estudos que interessam à defesa do País, na especialidade
de caminhos de ferro-142.
__
nomeando uma comissão para rever o Estatuto do Cofre de
Previdência
dQS Oficiais do Exército Metropolitano
e estudar
diversos assuntos que com êle se prendem - 142.
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considerando
como prestados ao exército e como comissão
importante
e extrao rdinária os serviços pelos quais o tenente
miliciano de infantaria
Manuel Duarte Silva foi louvado por
portaria de 28 de Julho de 1925 - 143.
-louvando o major de aeronáutica
Eduardo 0:6 Rosário Gonçalves pela maneira como tem desempenhado
diversos cargos
que lhe têm sido confiados, auxiliando a montagem e organização das oficinas gerais de material aeronáutico - 143.
-louvando o general, na situação de reserva, José Justino
Teixeira Botelho pelas qualidades
que manifestou no desempenho dos cargos que exerceu durante a sua carreira militar
-144.
-louvando o brigadeiro de infantaria António Gomes de Sousa
Júnior pelas qualidades
que tem manifestado
no desempenho
de várias comissões de que tem si do incumbido, especialmente
no cargo de comandants da 2." região militar -179.
-louvando ,o Dr. Augusto Gouveia Santos pelas qualidades
que tem demonstrado prestando serviços clínicos gratuitamente
ao pessoal da Carreira de Tiro de Mortágua -196.
-louvando o tenente-coronel
de artilharia
Fernando Pimentel
da Mota Marques pelas qualldadgs que tem revelado na direcção
da Fábrica de Munições de Artilharia,
Armamento e Viaturas
-196.
-nomeando vogais auxiliares da comissão de história milit.ar
o major de infantaria Jaime Pires Cansado, o tenente de infantaria Luiz Borges Júnior e o cidadão Francisco de Barros Ferreira Cabral Teixeira Homem -197.
-admitindo
no Asilo de Inválidos
Militares
da Princesa
D. Maria Benedita o segundo cabo Manuel António, da 3.a companhia de reformados - 229.
-nomeando uma comissão a fim de estabelecer as bases da regulamentação
da instrução militar preparatória
a que IW refere
a base XXI da organização do exército _ 230.
-dissolvendo as comissões em seguida desismadas : comissão
nomeada' por portaria
de 3 de Julho de 1926, encarregada
de
estudar a campanha no norte da província de Moçambique na
parte respeitante à coluna do comando do falecido tenente-coro.
nel Moura Mendes; comissão nomeada por portaria de 12 de
Agosto de 192il, encarregada
de estudar as alterações a introduzir no plano de uniformes dos oficiais c praças do exército;
comissão nomeada por portaria de 16 de Outubro de 1926, encarregada de proceder à organização
da nova t ática da arma de
cavalaria e sua regulamentação;
comissão nomeada por portaria
de 27 de Abril de 1927, encarregada
de avaliar os prejuízos causados pelo movimento revolucionário
de Fevereiro
de 1927 j
comissão nomeada por portaria de 1 de Maio de 1\)27, encarregada de dar v~lor em moeda corrente a todas as obras existentes no depósito de publicações do Ministério da Guerra; comissão nomeada por portaria de 25 de Maio de 1928, encarregada
de propor a organização dos serviços geográficos, cartográficos
e cadastrais; comissão nomeada por portaria de 14 de Junho de
1928, encarregada
de proceder ao exame das viaturas automóveis existentes
no Parque Automóvel Militar para se saber
quais as que merecem ser reparadas;
comissão nomeada por
portaria de 5 de Julho de 1921'l,encarregada de proceder à liquidação do Arsenal do Exército; comissão nomeada por portaria.
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de 2G de Julho de 1928, encarregada
de estudar o estabelecimento do aeropôrto dos Açôr os, bem como o da navegação aérea
para as nossas colónias; comissão nomeada por portaria de 4
de Agosto de 1928, encarregada
de proceder 11elaboração
de um
regulamento
de transportes
militares
que substitua o actual;
comissão nomeada por portaria de 16 de Outubro de 1928, encarregada de examinar o tractor tipo "Lagarto» e estudar a conveniência da sua aquisição
para o ex6rcito; comissão nomeada por
portaria
de 27 de Outubro de 1928. encarregada
de estudar as
condições de compra da Fabrica de Vale de Milharíço, da Sociedade Africana de Pólvoras; comissão nomeada por portaria
de 3 de Dezembro de 1!)29, eucar rogada de estudar as alterações
a introrluzir na org-anização da Escola Militar; comissão nomeada
por portaria de 24 de Fevereiro de 1930, eucarreguda de uniformizar os princípios reguladores do funcionamento e regime de
produção dos estabelecimentos
produtores industrializados
do
extinto Arsenal do Exército;
comissão nomeada por portaria
de 23 de Junho de 1930, encarregada
de estudar e propor a colocação na escala e a contagem do tempo de serviço dos oficiais
e praças do exúrcito e (la armada reintegrados
nos termos do
arti co 4.· do decreto 11.· 18:252, de 2G de Abril de 1930; comissão ~1omeada por portaria de 28 de Outubro de 1930, encarregada de proceder it revisão do decreto n.v 18:674 (lei de reformas) -231.
_admitindo
no Asilo de Inválidos
Militares
ela Princesa
D. Maria Beocdita o soldado pensionista
da guarda nacional
ropublicana José Ribeiro - 233.
-louvando individualmente
os oficiais que formam a comissão
superior de caminhos de ferro c o engenheiro delegado da COIllpanhia dos Caminhos de Peno Portugueses
junto da mesma
comissão pela maneira como se desempenharam
da missão de
organizar
e estudar o convénio concluído entre o Mini stéi-io da
Guerra e aquela Companhia - 233.
-exonerando de vogal da comissão de história militar o gelle'r al, na situação de reserva, Luiz António César de Oliveira-234.
-dissolvendo a comissão nomeada por portaria de 7 de Outubro de 1930 e louvando indiv idualrnento todos os seus membros
pela maneira como se desempenharam
dos serviços de que foram
encarregados - 274.
__
admitindo
no Asilo de Inválidos
Militares
da Princesa
D. Maria Benedita o segundo cabo clarim José Manuel, da
7.' companhia de rcformados-275.
-nomeando uma comissâo para proceder ao estudo do rearmamento progressivo do exército - 275.
-nomeando o coronel de engenharia, na situação de reserva,
António dos Santos Lucas c o capitão-tenent~
Artur Vital da
Cunha e Freitas para fazerem parte da comissão nomeada por
portaria
de 5 de Março de 1931 para rever o estatuto do
Cofre de Previdência
dos Oficiais do Exército Metropolitano313.
-nomeando o major do serviço do administração
militar Alcirlo de Oliveira
para fazer parto da comissão nomeada por
portaria de 1 de .J unho ele 1929 para proceder 11revisão dos P,ldrões de material de aquartelamento
actualmente adoptados no
exército, em substiturçao do tenente-coronel,
na situação de reserva, Abel da Fonseca Osório - 313.
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nomeando uma comissão para proceder ao estudo da organização do exército - 314.
-louvando o cidadão Luiz Falcão de Sommer, O. Branca de
Sommer de Andrade e D. Fernanda de Sommcr de Melo, proprietários
da Quinta da Cardiga, pela boa vontade e auxilio
prestado por ocasião da recente concentração
do destacamento
n.O 14 no Entroncamento - 314.
-nomeando uma comissão para apreciar os requerimentos
dos
militares
demitidos que requererem a sua reintegração
na situação de reforma ao abrigo do decreto n.s 19:791, de 29 de
Maio último, e elaborar os respectivos relatórios - 315.
-nomeando presidente da comissão a que se refere a portaria
de 23 de Junho de 1919, encarregada
de proceder aos trabalhos
de preparação hisúórica
do Corpo Expedicionário
Português, o
general José Mendes Ribeiro Norton de Matos - 336.
-louvando o tencntc de artilharia
José António Madeira por
ter elaborado umas tábuas astronómicas para determinação
expedita do azÍmute de uma direcção e por ter feito acompanhar
essas tábuas de úteis modelos de cálculo-336.
-louvando o coronel do artilharia
João de Azevedo Monteiro
. de Barros pelas qualidades
que tem demonstrado no exercício
do comando do grupo de artilharia
pesada n.? 1- 337.
-louvando todos os oficiais e pra.yas do regimento de artilharia ligeira n.s 3 e, cm especial, o seu comandante, coronel José
Jorge Ferreira da Silva, pelo interêsse
que lhes tem merecido
a instrução da sua unida lo - 337.
-louvando o coronel de cavalaria
Manuel da Costa Latino,
chefe da equipe de cavaleiros portugueses que foi representar
Portugal no concurso hípico internacional
de Nice em 1931,
pela forma como se desempenhou dessa missã 0- 338.
-,!ouvando indi vidualmente
os oficiais que constituíram
a
eqwpe de cavaleiros que tomou parte no concurso hípico ínterna~lOnal de Nice cm 1931, pela forma como se portaram no refendo concurso - 338.
-' - louvando o cidadão Mateus Lourenço Aparício pela maneira
como contribuiu para dar brilho e relêvo à colocação e inauguração de uma lápide comemorativa
na antiga Quinta do Barão
de Manique - 338.
-louvando o cidadão Francisco Simões de Almeida Margiochi
pela boa vontade e auxílio prestados
por ocasião da recente
concentração
do destacamento n.O 4 - 33\}.
-louvando o capitão de engenharia Vergílio Garcia Braga
pelas qualidades
que tem manifestado
em anos sucesaivos na
direcção da escola de recrutas da sua unidade - 366.
-louvando os generais Miguel Baptista da Silva Cruz e Amílcar de Castro Abreu e Mota, o brigadeiro
Aníbal Augusto Ramos de Miranda e o coronel de artilharia
José Alberto da Silva
Basto e bem assim os chefes das repartições
e mais oficiais dependentes das três direcções gerais do Ministério da Guerra
pela maneira como desempenharam
as suas funções-367.
louvando o coronel de artilharia
José Jorge Ferreira
da
SIlva pela maneira como se houve no desempenho das funções
de chefe da Repartição do Gabinete do Ministro daGuerra-367.
louvando o coronel de infantaria Alberto Guerreiro Peixoto e
1\ ~n~a pela maneira como desempenhou os serviços que pelo
IIll18tro da Guerra lhe foram oonâados - 367.
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louvando o coronel de artilharia
Camilo Amândio da Silva
Sena pela maneira como desempenhou
os serviços que pelo
Ministro da Guerra lhe foram confiados - 367.
__
louvando vários oficiais pelo modo como desempenharam
os
serviços de que foram encarregados
na Repartição .do Gabinete
do Ministro da Guerra - 368.
__ . louvando o major de infantaria
Raúl Frederico Rato pela
maneira como de.empenhou
os serviços que pelo Ministro da
Guerra lhe foram' confiados - 368.
__
louvando o capitão de infantaria
Artur Ernesto Campos de
Oliveira Pinto pela maneira como desempenhou as funções de
ajudante de campo do Ministro da Guerra368.
__
louvando o tenente de infantaria
Fernando Martins Salgado
pela maneira como desempenhou
as funções de ajudante de
campo do Ministro da Guerra-368.
__
louvando o coronel de infantaria
Casimiro Vítor de Sousa
Teles pela maneira como tem orientado os trabalhos da Escola
Prática de Infautaria-368.
__
louvando o major de infantaria Raül Frederico Rato pelas
qualidades
manifestadas
no desempenho das funções de director da instrução da Escola Prática de Infantaria - 369.
.
__
louvando o capitão de infantaria Carlos Alberto Barcelos do
Nascimento
e Silva pelas qualidades manifestadas
no comando
do batalhão
escolar da Escola Prática de Infantaria
e noutros
trabalhos ali realizados - 369.
__
louvando o tenente de infantaria
Luiz <lo Carmo dos Inocentes pelas qualidades
manifestadas
no desempenho das funções de que se acha investido na Escola Prática de Infantaria-369.
__
louvando os oficiais instrutores
da Escola Prática ele Artilharia e, em especial, o major José do Carmo da Silva Dias e os
capitãis Armando José de Matos e Joaquim de Oliveira Leite
pelas qualidades
manifestadas
como instrutores
do curso de
comandante de grupo e curso de comandante de bata ria - 369.
__
louvando o coronel de engenharia Manuel Gonçalves da Silveira Azevedo e Castro pelas qualidades manifestadas DO desempenho das funções de comandante da Escola Prática de Engenharia-370.
__
louvando diversos oficiais pelas qual idades manifestadas na
instrução de gases ministrada na Escola Prática de Engenharia370.
__
louvando o tenente-coronel
do serviço de administração
militar Abeillard Armando de Mira Saraiva pelas qualidades manifestadas
no desempenho do cargo de comandante da Escola
Prática de Administração
Militar - 370.
__
louvando o capitão do serviço de administração
militar António da Silva Simões pelas qualidades reveladas no estudo de
um modêlo de cozinha rodada da sua autoria-370.
__
louvando o coronel de cavalaria João Namorado de Aguiar
e o major de cavalaria
Francisco de Assis J ara de Carvalho
pela maneira como têm orientado os trabalhos da Escola Prática de Cavalaria - 371.
__
louvando o tenente-coronel
Humberto Leopoldo Severim de
Sequeira Morais pela maneira como tem instruído e organizado
o batalhão de pontoneiros-371.
__
louvando os instrutores da Escola Prática de Cavalaria, es-
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pecialmente o major de cavalaria Afonso 'I'alaia Lapa de So~sa
Botelho pelo seu amor aos estudos militares
e pela manei ra
como se conduziu no' serviço de director da instrução da Escola
Prática de Cavalaria, e o tenente de cavalaria Jaime Trancoso
Leote do Rêgo pela maneira como tem coadjuvado o comando da
Escola Prática de Cavalaria na execução dos exercícios-371.
-.::- louvando o coronel, na situação de reserva, João António
Correia dos Santos pela acção que tem desenvolvido para combater o analfabetismo - 372.
.
-exonerando,
a seu pedido, de presidente da comissão revisora do formulário de medicamentos para uso dos hospitais militares o coronel médico Manuel Rosado Fernandes Gião e nomeando para o mesmo cargo o coronel médico Acácio Júlio
Ferreira - 40l.
-nomeando uma comissão para fixar o material cirúrgico das
formações sanitárias - 40l.
-nomeando uma comissão para actualizar
a carga do caFo
sanitário regimental40l.
-louvando vários oficiais médicos por terem prestado gratuitamente serviços clínicos ao pessoal ::la guarda nacional republicana de diversos postos e às respectivas famílias - 40i.
-louvando o coronel de cavalaria
Manuel da Costa Latino,
chefe da équipe de cavaleiros. portugueses no último concurso
hípico internacional
de Madrid, pela forma como se desempenhou dessa missão-434.
-louvando individualmente
os oficiais que constituíram
a
éqllil'e de cavaleiros no último concurso hípico internacional
de
Madrid, pela forma como se desempenharam
dessa missão-434.
-louvando o coronel de artilharia Alexandre Herculano Garcia pelas qualidades de que deu provas durante o tempo em que
exerceu o lug-ar de chefe da 1.' Repartição da 2,' Direcção Geral do Ministério da Guerra - 435,
-louvando o tenente de cavalaria
António Maria Meira e
Cruz pelas qualidades que demonstrou em serviço de instrução457.
.
-louvando o tenente de cavalaria Joaquim Rodrigues Gomes
Júnior pelas qualidades que revelou em serviço de instrução457.
-nomeando o capitão de infantaria Artur Ernesto Campos de
Oliveira Pinto para fazer parto da comissão encarregada
de
proceder 11 reorganização
do arquivo do Ministério da Guerra,
a que se refere a portaria de 1de Setembro de 1921-489.
-louvando o primeiro cabo do batalhão
de automobilistas
A.maro Martins pelas qualidades que mostrou conduzindo ao hospí tal um morto e dois feridos do seu batalhão na defesa contra
os revoltosos no dia 26 de Arrosto de 1931-613.
-louvaudo o soldado do batalhão do automobilistas
António
Teixeira pelas qualidades que demonstrou no combate de 26 de
Agosto de 1931, em que foi 'ferido, e pelo seu cuidado de pedir
munições para o batalhão logo que checou ao hospital614.
-louvando o soldado do batalhão de ~açadores 11.° 5 José Luiz
Afeoto pelas qualidades
que mostrou na repressão
do movimento revolucionário
de 26 de Agosto de 1931 e pela sua conduta quando o seu comandante saltou o muro que separa o quartel da sua unidade do do batalhão de metralhadoras
D,· 1614.
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louvando o segundo sargento do batalhão de caçadores lI.O7
António Amaral pelas qualidades de que deu provas na sufocação da revolta de.26 de Agosto de 19;;r, manejando êle próprio
uma rnetralhadora-614.
louvando o soldado do batalhão de caçadores n.v 7 Joaquim
Tr avassos pelas qualidades que revelou na sufocação da revolta
de 26 de Agosto de 1931, apossando- se de uma metralhadora
ligeira dos revoltosos - 615.
louvando o segundo sargento do regimento de sapadores de
caminhos de ferro Urbano de Jesus Martins pela maneira como,
no dia 26 de Agosto de 1931, comandou a sua secção 11a defesa
contra os revoltosos-615.
louvando o soldado do regimento de sapadores de caminhos
de ferro João Maria Frade pela maneira como se portou na linha de fogo, em 26 de Agosto de 1931, na repressão do movimento revolucionário,
até ser gravemente ferido e mesmo nesta
circunstância - 615.
- louvando o primeiro sargento do regimento de sapadores dc
caminhos de ferro António Ramalho pelas qualidades que demonstrou 110 comando da sua secção, mantendo-se em fogo contra os revoltosos durante mais de três horas, no dia 26 de Agosto
de 1931- 615.
louvando o primeiro cabo elo batalhão de caçadores n.O5 Manuel Neto pelas qualidades que revelou no comando da guarda
11 Farmácia Central do Exército, na manhã de 26 do Agosto de
1931, pondo CII! debandada um grupo de civis que hostilizou a
guarda e cumprindo rigorosamente
as ordens que recebeu depois-61G.
louvando o primeiro cabo do regimento de telegr afiatas Júlio
Marques Correia pelas qualidades
que demonstrou
quando o
quartel do R. A. L. n.v 3 foi assaltado pelos revoltosos em 26 de
Agosto findo dando pelo telefone preciosas informações - (HS.
louvando o primeiro cabo do batalhão de caçadores n.v 5
José de Almeida pelas qualidades que demonstrou comandando
uma esquadra de morteiros durante a repressão do movimento
revolucionário de 26 de Agosto findo e agarrando
uma granada
que um soldado deixou cair no chão, atirando-a
para onde os
estilhaços não atingiram os seus companhalros -c-Bt I.
louvando o segundo sargento do batalhão de caçadores n.O5
Giordaoo do Carmo Bailey pelas qualidades que revelou na defesa do seu quartel no assalto ao quartel do batalhão de metralhadoras n.O 1 durante o movimento revolucionário
de 2G de
Agosto findo e acompanhando,
ferido em combate, um oficial no
desempenho de uma missão importante-G17.
louvando o coronel de artilharia
Camilo Amândio da Silva
Sena pela maneira como tem exercido funções de magistério na
antiga Escola de Guerra e na actual Escola Militar - 618.
louvando os segundos sargentos do batalhão
de caçadores
n.O G Teotónio dos Santos Caio e António Carvalho Camilo pelas
qualidades que mostraram especialmente no combate de Machico
em que pessoalmente manejaram metralhadoras
- 618.
louvando o segundo sargento do batalhão de caçadores n.O 8
Augemiro Celestino Morais Sequeira porque tendo presenciado
a queda de algumas bombas, abandonadas
pelos revoltosos,
correu a apanhá-las, evitando um grave desastre - G19.
louvando os segundos eargcutos do regimento de infantaria
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n.v 1 Aníbal Queiroz N ovais e Alberto José Lucas de Sousa pelas
qualidades que manifestaram
especialmente
no reconhecimento
da Calheta - 619.
-louvando o segnndo sargento do batalhão de caçadores n.s 8
Manuel Maria Carreto pelas qualidades que demonstrou no primeiro desembarque das tropas no Caniçal619.
-louvando várias praças pelas qualidades que revelaram oferecendo-se para acompanhar
um oficial numa missão arriscada
e apoderando-se da vila do Machico - 620.
-louvando o furriel do batalhão de metralhadoras
n.v 3 José
Pereira
de Almeida pelas qualidades
que revelou manejando
uma metralhadora
e mantendo o moral dos seus soldados - 620.
-louvando o primeiro cabo do batalhão
de caçadores n.s 7
Oliveiros da Silva pelas qualidades de que deu provas nomeadamente no serviço de agente de ligação entre a povoação do Caniçal e a frente de combate - 620.
-louvando o primeiro cabo do batalhão
de caçadores n.· 8
José dos Santos Pinto porque, presenciando a queda de algumas
bombas, correu a apanhá-Ias
evitando um grave desastre621.
-louvando o primeiro cabo do"reglmento de infantaria n.v 21
Autónio de Almeida Francês pelas qualidades que revelou no
combate do Machico, sendo sempre dos primeiros a actuar com
a sua metralhadora - 62l.
-louvando várias praças pelas qualidades
que manifestaram
especialmente
no desembarque e ocupação da vila do Machico621.
-louvando várias praças pela maneira como se portaram no
reconhecimento à Calheta - 622.
-louvando 03 soldados do regimento de infantaria
n.s 1 João
Luiz e Pauli no Rodrigues
Laranjeira,
pelas qualidades de qt,e
deram provas no reconhecimento
da Calheta - 622.
.
-louvando o soldado do batalhão de caçadores n.· 8 Manuel
Vicente porque, presenciando a queda de algumas bombas, correu
a apanhá-las
evitando um grave desastre e pelas qualidades
que mostrou no ataque ao Pico do Castanho - 622.
-louvando os soldados do regimento de infantaria
n.s 5 Manuel Monteiro e António Costa pelas qualidades
de que deram
provas quando transportavam
numa maca um seu camarada
gravemente ferido, tendo sido ambos feridos - 623.
-louvando o soldado do batalhão de caçadores n.? 2 Silvério
Durão pelas qualidades
que revelou depois de ferido pela explosão de uma bomba - 623.
-louvando os soldados do batalhão de caçadores n.· 2 António
Oliveira Figueiredo
e José Marques por terem marchado na
frente do seu pelotão havendo sido feridos já próximo das posi- •
ções adversas - 623.
•
-louvando o soldado do batalhão de caçadores n.' 8 João Manuel pelas qualidades que mostrou durante o ataque ao Pico do
Castanho - 623.
-louvando os soldados do batalhão de caçadores n.' 8 António
Nazaré e Mário de Jesus Pinto porque, presenciando a queda de
algumas bombas, se precipitaram
para elas evitando um grave
desastre, sendo feridos quando se procedia à sua inutilização624.
louvando o soldado do regimento de infantaria n .• 21 Pedro
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Fernandes pelas qualidades que revelou no combate do Machico,
nomeadamentc na ocupação desta vila - 624.
promovendo a aspirante a oficial várias praças - 663.
nomeando uma comissão para assistir à abertura das propostas para a transformação
das espingardas G,mm5 "'/904 e proceder
às experiências
com os modelos apresentados - 682.
admitindo
no Asilo de Inválidos
Militares
da Princesa
D. Maria Benedita o soldado Fernando Bernardes, do Depósito
Militar Colonial-683.
nomeando uma comissão para proceder à escolha, inutilização e venda das publicações armazenadas no extinto Depósito
de Publicações e que forem julgadas inúteis - 683.
promovendo
a aspirante
a oficial para a Escola Militar
várias praças e indivíduos da classe civil683.
promovendo a aspirante a oficial miliciano médico e a aspirante a oficial miliciano farmacêutico várias praças - 684.
louvando o coronel de artilharia
José Alberto da Silva Basto
pelas qualidades manifestadas
no desempenho do cargo de administrador geral do exército -712.
admitindo
no Asilo de Inválidos
Militares
da Princesa
D . Maria Benedita o soldado, reformado, Joaquim da Costa, do
Depósito Militar Colonial821.
louvando o general, na situação de reserva, Amílcar ele Castro Abreu e Mota pelas qualidades que manifestou no exercício
do cargo de chefe do estado maior do exército c no desempenho
de todos os cargos que durante a sua carreira militar lhe foram
confiados - 821.
exonerando, a seu pedido, o capitão do secretariado militar
Francisco
Grilo Fevereiro do cargo de secretário da comissão
nomeada por portaria
de 1 de Setembro de 1921 e louvando-o
pelas qualidades manifestadas na citada comissão - b21.
nomeando uma comissão para proceder ao estudo e elaboração de um novo regnlamento geral de informações - 822.
nomeando uma comissão para proceder ao estudo de um
novo modêlo de calçado - 822.
nomeando o coronel de engenharia Inácio Manuel de Sousa
Freire Pimentel para superintender
na direcção e administração da obra de construção de um cemitério em Riehebourg-I'Avoué - 822.
nomeando vogal auxiliar da comissão de história militar,
na cidade de Evora, o cidadão Dr. Celestino David - 849.
nomeando uma comissão para proceder a experiências com
a cozinha rodada mi Simões modificada - 850.
louvando o corooel de infantar-ia, tirocinado, Francisco Bernardo do Canto pela forma como se desempenhou da missão de
director da Escola Preparatória
de Quadros que funcionou em
19.31-850:
louvando os majores de infantaria Joaquim Peixoto Mart.ius
Mendes Norton, JOGé Augusto de Moura e Gaspar Inácio Ferreira pela maneira como se houveram 110 desempenho da missão
de directores dos centros de instrução da Escola Preparatória
de Quadros que funcionou em 1931- 850.
nomeando o capitão de cavalaria Humberto Buceta Martins
para fazer parte da comissão para proceder ~L abertura das propostas para a transformação
de espingardas 6mm,5 em 7'""',7-
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dissolvendo a comissão nomeada por portaria de 7 de Dezembro de 1928 por ter terminado os seus t rabalhos ~ 85!.
-considerando como comissão extraordinária e importante de
serviço militar os serviços por que o coronel de artilharia
Adriano da Costa Macedo foi louvado em portaria
de 1 de
Março de 1904 - 85!.
Promoção a brlgadelro-12,
225,431,487,845.

Promoção

----

a general:

por antiguidade -192,
por distinção - 425.
por escolha -1, 605.

Promoção

medalha -

225, 681, 845.

por distinção

675, 847.

em combate,

concessão

desta

Rectificações

-34,
74, 95, 129, 175, 183. 212, 250,302, 326,
358,423,449,477,
601, 654, 669, 708, 725, 837.

Reforma:
--

nos termos do decreto n.s 16:443, de 1 de Fevereiro de 1929138,313,681.
-nos termos do decreto n.s 17:378, de 27 de Setembro de 192913,106,138,140,100,222,266,268,308,312,
366,396,399, 432,
433,454,457,678,
710, 712,729,812.
-nos termos do decreto n.s 18:252, de 26 de Abril de 1930190.
-nos termos do decreto n.O 19:141, de 19 de Dezembro de
1930-361.
-por julgamento de ineapacidarle de todo o serviço pela junta
hospitalar de inspeeção-140,
179,222,228,332,366,457,658,
812 .
.Regiões militares - pessoal:
-1.'-91,144,145,235,276,315,686,852.
-2."-17,
91,145,235,340,372,455,
73U.
-3."-91, 687.
-4.'-91,315,656,679,823.

Repartição de Estatrstica e Estado Civil do Corpo
ExpediCionário Português, pcssoal-145,
823.
Reserva:
--nnos
termos do decreto n.s 12:017, de 2 de Agosto de 192610~, 140, 190,222, 266, 273, 363, 396, 456, 485,609,677,712,820,
84:1.
-- 273.nos termos do decreto n.v 16'443
.
, de 1 de Fevereiro de 1929--

nos termos do decreto n.s 17:378, de 27 de Setembro de 192910, 13, 103, 134,140,178,190,193,220,222,229,267,273,307,
312,' 329,332,336, 361, 366, 398, 433, 456, 485, 487,658,677,729,
734, 847.
nos termos do decreto 11.° 20:476, de 6 de Novembro de 1931820.
-

por julgamento de incapacidade do serviço activo pelajunta
hospItalar de inspecção-6,
10, 13, 80, 103, 134,137, 140, 178,
190,228,273,312,329,332,336,
363, 3661396,398,400,433,454,
485,488,609,611,677,680,712,729,812,820,847.
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s
S. Tiago da Espada, concessão desta medalha -347, 630,693,
859.
Secções, pessoal:
-fotográfica e cinematográfica do exército -154.
Separados, nos termos do artigo 178.° do regulamento de disciplina militar-217.
Serviços distintos ou relevantes
no ultramar, concessão desta medalha a oficiais-116.
Supremo Tribunal MIlitar, pessoal-339, 458, 487, 490,
675.
T

Tôrre e Espada, concessão desta medalha a oficiais- 240,
378,379.
Tribunais militares territoriais, pessoal:
-Lisboa -10, 149.

v
Valor militar. concessão desta medalha-268, 813.
Vencimentos de oficiais de reserva e reformados24, 25, 26, 92,93,94,126,127,128,162,163,164,205,206,207,
253,254,259,295,296,323,324,
440,469, 498,577,640,668,698,
699, 700,723,740, 741, 743,834,835,865,866.
Vencimentos
de oficiais separados do servlço-641.

N.O 1
MINISTÉRIO

DA GUERRA

17 DE JANEIRO DE 1931

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se

ao Exército

1.o -

o seguinte:

Decreto

Ministério da Gllerra- P Direcçã; Gcral- 2.a Reparti~ão
Ao Governo da República Portuguesa foi presente o
processo de consulta n, o 158, para os fins consignados
nos artigos 65.0 a 72.0 do regulamento do Conselho Superior de Promoções, para preenchimento, por escolha,
nos termos dos artigos 50.0 c 51.0 do decreto n.? 17:378,
de 27 de Setembro de 1929, da vaga aberta pelo falecimento do general João José Sinel de Cardes.
O Conselho, tendo tomado conhecimento do mapa elaborado pelo relator, general Adolfo César Pina, conforme dispõe o artigo 66.0 do regulamento de 19 de
.Agosto de 1911, já citado, a respeito dos vinte candidatos -13 brigadeiros e 7 coronéis - e ponderado devidamente as circunstâncias que nêlos concorrem, em harmonia com a doutrina dos §§ 1.0 e 2.0 do artigo 50.0 do
referido decreto n. o 17 :378, procedeu à respectiva votação,

Não tendo nenhum dos candidatos votados em primeiro
escrutínio obtido a maioria de dois terços de votos, realizou-se segundo escrutínio, em que, por seis votos, ficou escolhido o brigadeiro Eduardo Augusto Marques.
Êsto oficial tem presentemente 63 anos de idade o 36
aDOSe 338 dias de serviço a contar do pôsto do tenente,
dos quais 13 anos o 78 dias nos postos de coronol e
brigadeiro . .1)j o n.? 1 na relação da Secretaria da Guerra,
a que se refere o n. o LOdo § LOdo artigo 64. o do regu-
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lamento do Conselho Superior de Promoções,
junto ao
processo,
e satisfaz às condições gerais de promoção ao
generalato estabelecidas
na legislação em vigor e às circunstâncias justificativas
indicadas nas alíneas b), c), e),
g) e i) do § 1.0 do artigo 50.0 do decreto de 27 de Setembro acima citado, como consta do respectivo mapa
junto ao processo,
Como habilitações
profissionais
tem o curso de estudos do corpo do estado maior da. antiga Escola do Exército.
Promovido
a alferes por decreto de 8 de Janeiro de
1891 e a tenente em,25 de Fevereiro de 1893, serviu no
regimento
de cavalaria n. o 2 desde a sua primeira promoção até Junho de 1894, cm que, por decreto de 16
dêste mesmo mês, foi colocado no corpo do estado maior.
Em Abril de 1897 apresentou- se no Ministério da Marinha e Ultramar
por ter sido nomeado ajudante
de
campo do governador
da província .de Macau.
Em 4 de Outubro de 1899 foi promovido a capitão.
Em Julho
de 1900 deixou o cargo de aj udante de
campo do governador
de Macau para exercer idênticas
funções junto do governador
geral do Estado da India,
Tendo regressado
ao continente em Novembro, foi nomeado, em 1901, chefe do estado maior do corpo oxpedicionário à província de Moçambique.
Mais tarde, sendo chefe do estado maior do quartel
general da província de Angola, deixou êste cargo para
fazer parte da coluna do operações ao Mulondo e Gambos desde 9 de Setembro
a 14 de Dezembro do 1905,
entrando
no combate de 25 de Outubro, merecendo ser
louvado «pelo êxito brilhante que alcançou em tam árduo
como rude serviço».
Nomeado
em 1907 chefe do estado maior da expedição ao sul de Angola, foz parte da coluna de operações
no Cuamato desde 19 do Maio a 23 de Novembro dêste
mesmo ano, entrando nas seguintes acções o combates:
Mufílo, em 27 de Agosto; reconhecimento
om 29; defesa
do bivaque no Aucongo,
em 2 de Setembro j acção de
Maculi, em 4; marcha debaixo de fogo, em 13; tomada
de Damequero
e defesa do bivaque em Damequero,
em
15; marcha debaixo de fogo, em 20. Damoq uero-Aluendo;
defesa do bivaque em Alnendo, em 20; marcha debaixo
de fogo, em 21, do Aluendo à Inhoca ; tomada da Embala do Cuamato Pequeno, em 22; marcha debaixo de
fogo e tomada do Cuamato Grande, em 4 de Outubro,

2.' Série

ORDEM DO EXÉRCITO

N.o 1

3

sendo louvado em Ordem da coluna de operações «pela
coragem, reconhecido zêlo e dedicação que desenvolvera
sempre e muito especialmente durante os combates de
27 e reconhecimento de 29 de Agosto, em que deu provas de muito valor».
Em Janeiro de H)l1 regressou ao Ministério da
Guerra, sendo colocado na Direcção Geral do Serviço
do Estado Maior como adjunto.
Em 9 de Junho é colocado no estado maior do exército, sendo promovido a major por decreto de 19 de
Agosto dêste mesmo ano.
Por decreto de 28 de Outubro foi mandado servir no
Ministério das Colónias, regressando novamente ao estado maior do exército cm 29 de Agosto de 1914.
Em 21 de Junho de 1915 apresentou· se no Ministério
das Colónias para exercer, interinamente, o cargo de
a
chefe da 5. Repartição dêsto Ministério, cargo que se
tornou definitivo por decreto ~e 18 de Março de 1916.
Por esta comissão mereceu ser louvado pela dedicação,
zêlo e inteligência com que desempenhou os serviços
especiais do que foi encarregado na 5. Repartição da
extinta Direcção Geral das Colónias durante o período
da Grande Guerra, de 1914 a 1918.
Por decreto de 19 de Setembro de 1917 foi promovido
a tenente-coronel o desde esta data conta a antiguidade
de coronel, conforme o decreto de 12 de Novembro que
o promoveu a êste último posto.
Tendo ainda desempenhado no Ministério das Colónias
o cargo de director geral da Administração Civil, «que
exerceu com muita competência, zêlo e patriotismo»,
bem como os cargos de governador do distrito autónomo
de Timor, de 30 de Agosto de 1908 a 29 de Julho de
1919, Provfncia de Macau, do 30 de Julho do 1909 a 2
de Dezembro do 1910 o o do governadar interino da
Provincia de Moçambique de 7 do Maio de 1913 a 21 de
Julho de 1914, regressa ao Ministério da Guerra em 2~
de Agosto de 1927.
Foi em seguida nomeado comandante interino da Escola Central de Oficiais, cargo que exerceu desde 5 de
Setembro de 1927 a 24 de Maio de 1928, e dirigiu o
curso de informação de coronéis, que funcionou de 15 de
Abril a 9 de Junho dêste mesmo ano, «com notável proficiência e inexcedível dedicação, tendo' além disso demonstrado no exercício da sua elevada função, muita
inteligência. e uma superior competência na orientação
ti

..
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dos serviços e no estudo e discussão de todas as questões
tácticas que fazem parte do programa daquele curso».
Depois de prestar as provas especiais para o generalato foi nomeado, em 18 de Maio de 1029, comandante
da Escola Central de Oficiais o, em 30 de Junho, director, interino, da arma de aeronáutica, deixando êste cargo
em Julho por ter sido nomoado Ministro das Colónias.
Finalmente por decreto do 30 de Setembro de 1929
foi promovido a brigadeiro.
Em todas as comissões de serviço, algumas das quais,
é certo, revestem carácter civil, político e administrativo,
mereceu sempre as mais elogiosas referências, como atestam os louvores recebidos e as condecorações que lhe
foram conferidas.
lD oficial da Ordem da Tôrre e Espada o comendador
da mesma ordem por tor tomado parte nas operações no
Ouamato em 1907.
Oavaleiro, oficial por serviços distintos e grande oficial
da Ordem do Avis.
Oficial da antiga Ordem de S. Tiago.
Cavaleiro da Ordem de Cristo.
Foi condecorado com a medalha de ouro de serviços
distintos no ultramar, com a medalha «Rainha D. Amélia» por tomar parte na campanha do Mulondo em 1905
e com idêntica medalha por tomar parte na campanha do
Ouamato em 1907.
Tem a medalha de ouro de comportamento exemplar.
B Comendador da Ordem da Coroa da Bélgica e «Oficial da Instrução Pública» da França.
Além dos louvores já citados, foi também louvado:
pela elevada inteligência, superior critério, grande lealdade e dedicação com que desempenhou as funções do
director da arma do aeronáutica; pela inexcedível inteligência, conhecimentos, zêlo o lealdade com que desempenhou o cargo de secretário geral, interino, do governo
de Macau; pela. activa e inteligente orientação com que
se houve na colaboração o compilação dos mapas estatísticos da Província de Macau, quando secretário geral,
interino, da mesma província; pelo zêlo e proficiência
com que exerceu o cargo de professor do Liceu Nacional de Macau; pelo zõlo, inteligência e dedicação com
que se houve no exercício das suas funções de socretário
geral, interino, do govôrno do Estado da Índia e pelos
valiosos trabalhos do reconhecimento da fronteira, durante a guerra do Transval, 1902, especialmente ao norte
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de Ressano Garcia até a confluência do Pafuri com o Limpopo e pelo infatigável
zêlo e dedicação
com que se
houve na instalação e regularização
dos serviços dos respectivos postos, contribuindo
muito para o eficaz resultado obtido na ocupação
da fronteira, não só com respeito aos seus fins políticos mas ainda com respeito à
repressão da emigração clandestina.
Tudo visto e ponderado e considerando:
Que o brigadeiro
Eduardo Augusto Marques obteve
na votação a que se refere o artigo 69.0 do regulamento
dêste Conselho
e o § 2.0 do artigo 51.0 do decreto
n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929,6 votos em 9;
Que o referido oficial tem uma importante
fõlha de
serviços:
Hei por bem decretar, conformando-me
com o parecer
do Conselho Superior
de Promoções o sob proposta do
Ministro da Guerra, que para a promoção a general por
escolha, na vaga aberta pelo falecimento do general João
José Sinel de Cordes, sej a promovido a general o brigadeiro Eduardo Augusto Marques.
O Ministro da Guerra o faça publicar e cumprir. Paços ~o Govêrno da República,
17 de J aneiro de 1931.ANTONIO

OSCAR

DE

FRAGOSO

CARl\lONA -

rado de Aguiar.

João Namo-

2. o - Por decretos de 3 do corrente mês:
linistério da Guerra - L

&

Direcção Geral- VI Reparliçãe

Rejeitauos
os recursos n. os 2:090 e 2:092, interpostos
perante o Conselho de Recursos pelo coronel de artilharia Alberto
César de Faria Graça, por falta de fundamento legal, e o n.? 2:10G, interpo
perante o mesmo
Conselho pelo tenente do quadro auxiliar de artilharia
José Martins da Rocha, por ser manifestamente
ilegal.
Rejeitado
o recurso n.? 2:110, interposto
perante o
Conselho de Recursos
pelo alferes do serviço de administração militar António Baptista da Costa, por não ser
da competência do mosmo Conselho conhecer da matéria
recorrida.
Adidos

Tenentes:
de infantaria,
no quadro da arma, Álvaro
Duarte
da Silva Sanches e do regimento de infantaria
n." 12 J6sé Soares do Matos e do regimento dEI cavala-
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ria n. o 9 João Baptista dos Santos, por terem sido requisitados para desempenharem comissões de serviço
dependentes: o primeiro e o último do Ministério do Interior, na guarda nacional republicana, devendo ser considerados nesta situação respectivamente desde 26 e
27 de Dezembro findo, e o segundo do das Finanças, na
guarda fiscal, sendo considerado nesta situação desde 27
do mesmo mês.
Reserva

Capitão médico do Hospital Militar Principal do Põrto
José Martins Barbosa, por ter sido julgado incapaz do
serviço activo pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta situação desde 22 de Dezem bro findo.
Ministério da Guerra - 2. a Direcç.'io Geral- 3. n Repartição

Concedidas as vantagens de que trata o artigo LOdo
decreto n. o 18:674, de 26 de Julho de 1930, desde as
datas que lhes vão designadas, !lOS oficiais inválidos de
guerra em seguida mencionados:
Por terem completado o tempo de permanência no oficialato
desde as datas em que são considerados tenentes, nos termos do decreto n.v 17:378, de 27 de Setembro de 1929, necessário para o segundo aumento de to por cento sôbre o
sôldo:

Capitães: Mário Augusto da Fonseca Barbosa, João da
Graça Teles de Lemos, Jerónimo José Raposo e tenente
João Maria Azevedo, desde1 de Julho de 1930; capitães:
José Augusto de Aragão, Carlos Alberto Sequeira, Manuel de Almeida Oliveira e José da Silva Pereira, desde
1 de Dezembro de 1930.
Por terem completado o tempo de permanência no oficialato
desde as datas em <ruesão considerados tenentes, nos termos
do decreto n.s 17:378, de 27 de Setembro de t929, necessário para o primeiro aumento de tO por cento sobre o sôldo:

Majores: Mário Gomes Saraiva o José Caetano Mazziotti Salema Garção, capitão Alfredo Barata da Rocha
e tenente Armando Artur Barbosa da Fonseca Cardoso,
desde 1 de Julho de 1930; coronel J ustiniano Augusto
Esteves, major José Xavier Vaz Osório e capitães: Alberto Prior Coutinho, Francisco António Esteves, Manuel do Freitas, José Maciel Ribeiro Fortes e Damião
Afonso Passos, desde 1 de Dezembro de 1930.
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3. ° - Por decretos de 10 do corrente mês:
~Iillislério da Guerra - L a Direcção Geral-

LIl Repartição

Conselho Superior de Disciplina do Exército
V ogal, O general Eugénio Augusto Almada
Castro
Bilstein de Meneses.
Exouerado,
pelo pedir, o general, na situação de reserva, Felisberto
Alves Pedrosa.

Ministério da Guerra - P

Direcção Geral - 2. Ii Repartição

Rojeitado
o recurso
n. ° 2: 109, interposto
perante
o
Conselho de Recursos
pelo capitão do serviço de administração militar António Augusto da Costa Alves, por
ser manifestamente
ilegal.
Concedidas as vantagens
de que trata o artigo Lado
decreto n.? 18:674, de 26 de Julho de 1930, desde as
datas que lhes vão designadas,
aos oficiais em seguida
mencionados:
Por ter completado o tempo de permanência no oficialato
desde a data em que é considerado tenente, nos termos
do decreto n.s 17:378, de 27 de Setembro de 1929, necessário para o terceiro aumento de 10 por cento sõbre o sõldo:
Médico-tenente-coronel
Joaquim da Assunção Ferraz
Júnior no regimento de infantaria n.? 9, desde 1 de Dezembro de 1930.
Por terem completado o tempo de permanência no oficialato
desde as datas em que são considerados tenentes, nos termos
do decreto n.O 17:378, de 27 de Setembro de i929, necessário
para o segundo aumento de 10 por cento sôbre o sôldo:
Infantariamajor Gualdíno Augusto Videira, no batalhão de caçadores n. o 3, desde 6 de Dezembro de 1930;
capitães:
Pedro Dias, no Governo Militar de Lisboa,
Manuel de Matos de Sampaio Nobre, no Colégio Militar,
José Luís Gonçalves
Cnuelhas,
na Escola Central de
Sargentos;
tenentes: Bartolomeu da Silva Varela, no regimento de infantaria
n.? 9, desde 1 de Dezembro
de
1930, António Gomes. supranumerário
permanente,
desde
31 de Dezembro de 1030; cavalaria - major Francisco
Alexundro Lõbo Pimental, no quadro da arma, desde 8
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de Dezembro de 1930; capitão Luís Filipe Carneiro de
Sousa e Faro, adido no Ministério das Colónias, desde 1
de Dezembro de 1930; médico - coronel Augusto de
Sousa Rosa, no Hospital Militar Principal do Pôrto,
desde 1 de Janeiro do 1931; administração militartenente-coronel Joaquim Marreíros, nas inspecções do
serviço de administração militar, capitão Eduardo Rodrigues Neto de Almeida, no depósito de garanhõos e potris, desde 1 do Dezembro de 1930.
Por terem completado o tempo de permanência no oficial ato
desde as datas em que são considerados tenentes, 110S termos do decreto 11. i 7:378, de 27 de Setembro de i929, necessárín para o primeiro aumento de iO por cento sàbre o
sôldo:
0

Infantariacoronéis: José Policarpo Dias, no batalhão de caçadores n.? 1, .Iosé Maria Martinho e Hormonegildo Augusto do Faria mane Júnior, adidos no Ministério do Comércio, tenente-coronel Tristão Augusto
de Noronha Freiro de Andrade, no quadro da arma,
desde 1 de Janeiro de 1931; capitães: António José da
Silva e Artur Augusto Mascarenhas da Piedade, no quadro da arma, Alexandre Tomás Gil, no regimento de
infantaria n." 12, Augusto dos Santos Conceição. no regimento de infantaria n.? 20, Emídio Augusto Vergílio,
no batalhão de metralhadoras n.? 1, Pompeu Lobo do
Sousa, na Escola Prática de Infantaria, Alvaro Leite
Antunes, nas oficinas gerais de material de engenharia,
desde 1 de Dezembro de 1930; António Epifãnio Antunes Cabrita, no quadro da arma, Laurindo Ferreira de
Magalhães e Vasconcelos, no regimento de infantaria
n.? 6, Aníbal Augusto Forroíra V az, no regimonto de
infantaria n.? 9, desde 1 do Janoiro de 1931, Vergilio
Dias Rebêlo, no regimento do infantaria n, ° 14, Guilherme
dos Santos, no batalhão de caçadores n. o 1, desde 1 do
Dezembro de 1930, António Pinto da Fonseca, no batalhão
de caçadores n. o 3, Heitor dos Santos Patrício, no batalhão de caçadores li. ° 4, Armando Gualter da Foutoura,
no batalhão de caçadores n." 9, Vasco da Veiga Cabral
Beleza dos Santos, no batalhão do metralhadoras n.? 3,
Francisco Fernandes Poroira da Costa, no batalhão de
ciclistas n.? 1, José da Encarnação Alves de Sousa, no
distrito de recrutamento o reserva n. ° 15, Carlos Alberto Barcelos do Nascimento e Silva, na Escola Prática
de Infantaria, Abílio Augusto Toles Grilo, na Escola
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Central de Sargentos, Henrique Martins Fig~eiron,
adido no Ministério do Comércio, desde 1 de Janeiro de
1931; tenente miliciano, do quadro especial, Condorcet
Pais da Cunha e Sá, no batalhão de caçadores n. o 7 ;
artilharia-majores:
Vasco da Gama Rodrigues, no
Colégio Militar, Manuel Caldeira Caiola Bastos, na
11
3. inspecção do artilharia, capitão Adolfo do Amaral
Abranches Pinto, no grupo independente de artilharia
de montanha n.? 12, desde 1 de Dezembro de 1930;
cavalariamajor Josó Lúcio de Sousa Gonçalves Nunes,
na 4.3 Repartição da 2." Direcção Geral do Ministério da
Guerra, desde 1 do Janeiro de 1931; capitão Albano dos
Santos, no regimento de cavalaria n. o 9, desde 1 de Dezembro de 1930; aeronáutica-tenente-coronel
António
Jacinto da Silva Brito Pais, na direcção da arma, desde 1
de Julho de 1930; administração militar -tenente-coronel
António José Rodrigues, na Escola Prática de Administração Militar, major Bráulio.Ludgero
do Freitas, na Escola Militar, desde 1 de Janeiro de 1931 ; capitães: José
de Sales Terreiro, supranumerário
permanente, miliciano
do quadro especial, Francisco Jacinto Ribeiro Soares,
na 3." região militar, desde 1 de Dezembro de 1930;
quadro auxiliar de artilharia - major Francisco Mota,
no regimento de artilharia de costa n.? 2, desde 1 de
Janeiro de 1931.
Quadro da arma de infantaria

Coronel, o tenente-coronel de iufantaria, adido, professor do Colégio Militar, Cristóvão Aires de Magalhães.
Adido ao quadro nos termos do decreto

n," 13:020

Tenente de cavalaria, adido, António Sobral de Almada Negreiros, que de regresso do Ministério do Interior se apresentou em 8 do corrente mês, por ter deixado de prestar serviço na polícia do segurança pública.
Escola Militar

Capitão, supranumerário, o tenente de infantaria, oficial de serviço do corpo de alunos, Josiuo da Costa,
contando a antiguidade para todos os efeitos desde 1 de
Dezembro findo.
Adido

Tenente do serviço de administração militar, do grupo
de artilharia a cavalo n. o 2, Álvaro de Oliveira, nos termos da alínea d) do n.? 4.° do § 1.0 do artigo 10.0 do
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decreto n. o 17 :378, de 27 de Setembro de 1929, por ter
ido prestar serviço na Manutenção
Militar, devendo ser
considerado
nesta situação desde 30 de Dezembro findo.
Disponibilidade
Capitão de infantaria,
adido, António de Gouveia, que
de regresso .do "Ministério das Colónias se apresentou em
D do corrente mês.
Reserva
Coronel de infantaria,
no quadro da arma, José Virgolino Feio Quaresma
e capitães da mesma arma, do
quartel
general
do Govêrno Militar de Lisboa, Pedro
Dias, e do regimento de infantaria n." 10, José Manuel
Chiote, o primeiro nos termos do § único do artigo 78.0
do decreto n, o 17 :378, de 27 de Setembro de 1929, modificado pelo decreto n.? 19:175, de 27 de Dezembro do
ano findo, e os restantes
por terem sido julgados incapazes do serviço activo pela junta hospitalar
de inspecção, devendo ser considerados
nesta situação desde 29
, de Dezembro de 1930.

Minislério da Guerra - Reparlição Geral
N egado provimento
ao recurso n. o 2:107, interposto
perante
o Conselho de Recursos pelo sargento ajudante
Eduardo
Augusto
Ribeiro, n.? 54 da 8.a companhia de
reformados,
por ser manifestamente
ilegal.

4.

o-

Por decretos de 17 do corrente mês:
lIiuislério da Guerra - ta Direqão Geral- L Rtparlição
Il

2.° tribunal n.ilitar territorial de Lisboa
Juiz auditor, o bacharel Joaquim Eduardo de Almeida
Homem.
Condecorado
com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços, por so achar ao abrigo da alínea a) do
§ 2.0 do artigo 8. o 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 capitão de infantaria João Alves Ferreira.
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lIillislério da Guerra - LIl Direcção Geral- 2. a Ileparlição

Concedidas as vantagens de quo trata o artigo LOdo
decreto n.? 18:674, 'de 26 de Julho de 1930, desde as
datas que lhes vão designadas aos oficiais em seguida
.mencionados:
Por terem completado o tempo de permanência no oficialato
desde as datas em que são considerados tenentes, nos termos do decreto n.« i7:378, de 27 de Setembro de i929, necessário para o segundo aumento de iO por cento sôbre o
sôldo;

Infantaria-majores:
Luís Augusto de Oliveira Franco,
no regimento de infantaria 11.0 5, Orlindo José de Carvalho, no regimento de infantaria n.? 12; capitães: José
Pestana, no regimento de infantaria n." 13, Henrique Augusto de Lacerda, na guarda fiscal, desde 1 de Dezembro
de 1930.
Por terem completado o tempo de permanência no oficialato
desde as datas em que são considerados tenentes nos termos do decreto n.v i7:378, de 27 de Setembro de i929, necessário para o primeiro aumento de iO por cento sôbre
o soldo:

Infantariamajor José António Castilho, no regimento
de infantaria n.? 11, desde 1 de Janeiro de 1931; capitães; Manuel Joaquim Caldas, no regimento de infantaria n. ° 1, Jorge César Caiola da Mota, no batalhão de
caçadores n.? 8, Eduardo Djalme Brandão de Azevedo,
no batalhão de caçadores n.? 9, António Joaquim Galrito, no distrito de rocrutamento e reserva n. ° 17, desde
1 de Dezembro de 1930, José Antunes Prazeres, na
agência militar, desde 21 de Dezembro de 1930, Jorge
César Bnptista, adido, no Ministério do Comércio, desde
1 de Janeiro de 1931, Manuel José do Livramento Viegas, supranumerário permanente, desde 8 de Janeiro
de 1931; tenentes: António Rodrigues Ferreira, no regimento de intantaría n.? 5, Homero Augusto Lopes das
Neves, na guarda fiscal; cavalaria - capitão Clemente
José Juncal na guarda nacional republicana; engenharia-tenente
Joaquim Guarda Antunes, no regimento
de sapadores mineiros, desde 1 de Dezembro de 1930;
Aeronáutica - tenente coronel Norberto Ferreira Guimarães, supranumerário permanente; Médicos-capitães:
Carlos Roberto Xavier da Silva, na escola militar de

\
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aeronáutica, desde 1 de Julho de 1930, Mário de Barros
Cunha, no hospital militar regional n. o 2, desde 1 de
Dezembro de 1930; Administração Militar - tenente-coronel' Francisco Moreira de Almeida, na manutencão
militar; quadro auxiliar de engenhariamajor António
do Rosário Santos Gonçalves, na inspeccão das tropas
.de comunicação, desde 1 do Janeiro de 1931.
Conselho Superior de Promoções

Exonerados de vogais, para que tinham sido nomeados, nos termos e para os efeitos, respectivamente, dos
artigos 51.0 e 50.0 do decreto n.? 17:078, de 27 de Setembro de 1929, por ter cessado o motivo da sua nomeação, os generais, Roberto da Cunha Baptista .. Luís
"Manuel Agostinho Domingues, José Justino Teixeira
Botelho e Adolfo César Pina.
Rejeitado o recurso n.? 2:108, interposto perante o
Conselho de Recursos, pelo alferes, então sargento ajudante, Amadeu Acácio Salgado Dores, por o ter sido
fora do prazo legal.
Quadro da arma de infantarill.

Brigadeiro, o coronel de infantaria, com o curso do
estado maior, adido ao quadro, João de Almeida, contando a antiguidade, para todos os efeitos, desde 6 de
Dezembro do ano findo.
Hospital militar regional n.v 3

Tenente médico, o alferes módico, J oão da Penha Coutinho, contando a antiguidade, para todos os efeitos,
desdo 1 de Dezembro elo ano findo.
Escola militar de aer onáuttca

Tenente
dependente
Correia de
dade, para
ano findo.

médico, o alferes médico do grupo mixto inde artilharia montada n. o 24, Francisco José
Lacerda da Costa Félix, contando a antiguitodos os efeitos, desde 1 de Dezembro do
Colégio Militar

Tenente módico, o alferes médico da 2.:l companhia
de administração militar, Francisco Manuel de Seixas
Serra, contando a antiguidade, para todos os efeitos,
desde 1 de Dezembro do ano findo.
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Adidos

Capitães de artilharia:
no quadro da arma, L.uis ~e
Abreu de Morais Portugal,
e do regimento de urtilharia
ligeira n.? 3 Rogério de Paiva Cardoso e os tenente~:
supranumerário
permanente,
do regimento de infantaria
0
e do regimento de artilha11. 9 Filipe Pinto da Fonseca
ria ligeira n.? 3 José António dos Santos Monteiro, por
terem sido requisitados
para desempenhar
comissões de
serviço dependentes,
os dois primeiros
do Ministério das
Colónias, respectivamente.
nos termos do § único do artigo 5.0 e do artigo 31.° do decreto n. o 13:309, de 23 de
11ar<;;0 de 1927, e os restantes
do "Ministério do Interior,
respectivamente,
na guarda. nacional republicnna
e na
polícia de segurança pública, devendo ser considerados
nesta situação o primeiro desde 27 de Novembro último,
o segundo desde 10, o terceiro desde 12 e o quarto desde
7 do corrente mês.
Disponibilidade

Ooronel de artilharia,
com o curso do estado maior,
António de Santana Cabrita Júnior, que, de regresso do
Ministério das Colónias, se apresentou
em 15 do corrente
mês.
Reserva.
Coronel veterinário,
director
do serviço veterinário
militar, António Oarlos de Fontes Pereira de Melo, major do regimento
de infantaria
n.? 4 Miguel de Almeida
Júnior e os capitães do infantaria,
em disponibilidade,
António do Gouveia, e do regimento de infantaria n.? 3
Fraucisco Rosas, o segundo por ter atingido o limite de.
Idade, nos termos do § 3.0 do artigo 10.0 do decreto
n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929, e os restantes
:por terem sido julgados incapazes do serviço activo pela
Junta hospitalar
de inspecção, devendo ser considerados
nesta situação,
respectivamente,
desde 22 de Dezembro
findo, 11, 12 e 5 do corrente mês.
Reforma.
Ooronel,
na situação de reserva,
António Tibúrcio
Pinto Carneiro de Vasconcelos,
por ter atingido o limito
de idade, nos termos do § 4.0 do artigo 10.0 do decreto
n,?
17:378, de 27 de Setembro
de 1929, devendo ser
considerado
nesta situação desde 4 do corrente mês.
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Portarias

Por portaria de 2 do corrente mês:
Ministério da Guerra - Rrparlição Geral

Admitido no Asilo de Inválidos Militares da Princesa
D. Maria Benedita o soldado, reformado, Manuel dos
Santos Soeiro, n.? 159/A da 3.a divisão do depósito militar colonial, por lhe aproveitar a condição 5.& do artigo 4.0 do respectivo regulamento.

Por portarIa de 10 do corrente mês:
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, que, nos termos do artigo 7.0 e seus
parágrafos da lei n." 1:815, de 20. de Agosto de 1925,
profundamente modificada pelo decreto n.? 15:149, de I)
de Mar<;o de 1928, que instituiu o Montepio dos Sargentos de Terra e Mar, sejam reconduzidos na direcção do
mesmo Montepío os oficiais e sargentos abaixo mencionados:
Presidente, coronel de infantaria, na situação de reserva, João Vitorino da Fonseca;
Vice-presidente, major de infantaria, na situação de
reserva, Jaime Madeira Pinto;
Tesoureiro, sargento ajudante Bernardo Dias, da arma
de engenharia;
Secretário, sargento ajudante José dos Santos Vaquinhas, da arma de engenharia;
Vogal do Ministério da Guerra, primeiro sargento do
grupo mixto de artilharia de montanha n. o 1~ Francisco
Ferreira;
Vogal do Ministério da Marinha, primeiro sargento
enfermeiro da brigada de marinheiros Faustino dos Santos Azevedo;
Vogal do Ministério do Interior, primeiro sargento do
batalhão n. o 4 da guarda nacional republicana Augusto
de Paula;
Vogal do Ministério das Colónias, sargento ajudante
do regimento de artilharia ligeira n. o 2 Álvaro Lopes do
Oliveira.

2;' Série
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Por portarias de 17 do corrente mês ;
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
Louvados os generais Miguel Baptista da Silva Cruz,
Artur Ivens Ferraz e Amílcar de Castro Abreu e Mota,
general, na situação de reserva, .T osé Pedro do Lemos
e o brigadeiro
Aníbal Augusto Ramos de Miranda, respectivamente,
directores das La, 2.a e 3.a Direcções Gerais d'êste l\f nistório, inspector superior da administração
do exército e sub-chefe do estado maior do exército, e
bem assim os chefes das repartições
e mais oficiais de~endentes das referidas Direcções l3erais, pela sua intehgência, inexcedível
lealdade e grande proficiência com
que desempenharam
as suas funções, muito contribuindo
para facilitar a acção do Ministro da Guerra.
Louvado o coronel de artilharia José Jorge Ferreira
da Silva pelo superior
critério,
grande
proficiência
e
zêlo, a par da maior lealdade, de que deu sobejas provas no desempenho
das funções de chefe da Repartição
do gabinete do Ministro, muito contribuindo
com o seu
esfôrço, tenacidade e espírito de sacrifício para facilitar
a acção do mesmo Ministro.
Louvados os oficiais em seguida designados pela moita
dedicação, lealdade e proficiência com que desempenharam os múltiplos
serviços de que fórum encarregados
na Repartição
do Gabinete do Ministro:
Tenente-coronel
de engenharia,
chefe do protocolo do
Ministério
da Guerra,
Augusto
de Azevedo e Lemos
Esmeraldo
de Carvalhais.
Capitães : do secretariado
militar Olímpio Manuel Pedro de Melo e Manuel Grilo da Cruz Andrade
e de
artilharia Aníbal Afra N ozos.
'I'enentes : de infantaria João Martins
de Barros e do
secretariado
militar Manuel da Cunha Lusitano.
Louvado
o capitão de cavalaria, com o curso do estado maior, Angelo de Aguiar Ferreira,
pela muita dedica~ílo, lealdade e proficiência
com que desempenhou
o.s múltiplos
serviços de que foi encarregado
na Repartlção do Gabinete do Ministro.
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Louvado o tenente de cavalaria Manuel Joaquim BaIeisão do Passo pelo muito zêlo e actividade
com que
desempenhou
as funções de ajudante
do campo <L:> Ministro da Guerra,
demonstrando
no cumprimento
dos
seus deveres, a par da maior lealdade, muita inteligência e dedicação.
Louvado
o tenente
de cavalaria
Bento da França
Pinto de Oliveira pelo muito zêlo e actividade com que
desempenhou
as funções de ajudante
de campo do Ministro da Guerra,
demonstrando
no cumprimento
dos
seus deveres, a par da maior lealdade, muita intoligênda e dedicação.
Louvado
o major de infantaria,
na situação de reserva, Jaime Madeira Pinto, pelo muito zêlo, lealdade o
dedicação com que desempenhou
os serviços de que foi
encarregado
na Repartição
do Gabinete do Ministro.
Manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, nomear para faz (Ir parte da comissão
nomeada pela portaria de 1 de Setembro do 1921, como
vogal, o major do infantaria Joaquim Meudes Bragança.

Ministério da Guerra-

f.Il Direcção GCl'al- LA Repartição

Louvado
o major de cavalaria
José Lúcio de Sousa
Gonçalves
Nunes, pela intoligêucia,
saber o dedicação
profissionais,
com que durante muitos anos desempenhou
os serviços de remonta, muito tendo contribuído para o
nivel elevado que os mesmos serviços hoje têm.
Louvado o capitão de infantaria João Alves Ferreira
pelos serviços distintos que vem prestando à instrução
militar e organização do exército, na preparação
e efectivação de uma sociedade de tiro, serviços estes prestados
ao exército e à Nação e pela maneira criteriosa e metódica como desenvolveu,
dirigiu e conseguiu tornar modelar a Carreira
de Tiro ele Braga onde mostrou invulgar competência
e notáveis
qualidades
de trabalho
e
inteligência,
comissão esta para que foi nomeado por
escolha, pelo que devo sor considerada como importante
e extraordinária.

2.' Série
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f. II. Reparlição

Adjunto interino da Ln secção, o major de artilharia
do grupo de especialistas, João Brás de Oliveira.
2.' Repartição

Chofe da L." secção, o major de engenharia do regimento de sapadores de caminhos de ferro, Joaquim José
Andrade e Silva Abranches.
2." região militar

Aj udante de campo do comandarrte, o tenente do regimento de cavalaria n," 8, Henrique Dias Costa.
Quadro da arma de infantaria

Capitão do batalhão de caçadores n, o 9 Justino Leito.
Supranumerário

Capitão do regimento
Aleluia da Costa Lopes.

de infantaria n. o 11 Leonel de

Supranumerário permanente

Tenento de infantaria, adjunto da 3.3 Repartic:ão da
La Direcção Geral do :Ministério da Guerra, João Basílio Grave da Costa Rosa.
Regimento de infantaria n.· 6

Capitão do batalhão de caçadores n,o 1 José António
Teixeira Saavcdra, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.· 16

Major do infantaria, no quadro da arma, Francisco
Henriques de Almeida o Silva.
Tonento de infantaria, no quadro da arma, Afonso 'fávora Ferreira de Abreu.
Batalhão de caçadores n.s 8

Tenente-coronel de infantaria, no quadro da arma,
Tristão Augusto de Noronha Froire do Andrade.
Batalhão de caçadores n.s

I)

Tonente do infantaria, da escola prática da arma, Alberto Adeodato Rodrigo, pelo pedir.
L Alferes do batalhão de ciclistas .0 1 Artur da Silva
ameiras, polo pedir.
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Quadro da arma de artilharia

Coronel, comandante do grupo de artilharia pesada.
n." 2 José Paulo Fernandes Júnior.
Direoção da arma de artilharia

Adjunto da :3.a Repartição, o tenente do quadro auxiliar de artilharia, do campo de tiro de Alcochete, José
Vicente da Cruz.
3.' inspecção de artilharia

Adjunto, o capitão do quadro auxiliar de artilharia,
do depósito geral de material de aquartelamento, José
Bernardo e Almeida Temudo.
Campo de tiro de Àlcochete

Comandante, o capitão do quadro auxiliar de artilharia, da companhia de trem hipomóvel Manuel Ricardo
Guerreiro.
Regimento de cavalanía n.v 9

Capitão do regimento de cavalaria n. o 4 Pedro António da Costa Rebocho.
Regimento de sapadores mineiros

Tenente do regimento de sapadores de caminhos de
ferro Fernando Augusto Soares da Piedade, pelo pedir.
Quadro da arma de aeronáutica

Coronel de aeronáutica, director da arma, interino,
Salvador Alberto du Courtils Oifka Duarte.
Escola de Transmissões

Instrutor, o major de engenharia, chefe da La Secção
da 2. a Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério
da Guerra, Hermínio José de Sousa Serrano.
Quadro auxiliar de engenharia

Tenente do mesmo quadro, do quartel general do 00vêrno Militar de Lisboa, Joaquim da Silva.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão para a
promoção a briga:ieiro no corrente ano:

Exonerado do vogal, o general, José Ernesto de Sampaio.
Vogal, o general, Luís Manuel Agostinho Domingues.

2.' Série
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Reparlição do Gabinele

Tendo sido agraciados
com as mercês da Sociedade
Portuguesa
da Cruz Vermelha os oficiais e a praça abaixo
mencionados,
é-lhes permitido usar as respectivas
insígnias:
Cruz Vernu;~lhade Mérito
Brigadeiro
Aníbal Augusto namos de Miranda.
,
Capitães:
de infantaria Joaquim Pires Benites, de artilharia J osé Diogo de Campos Carmo e farmacêutico
Joaquim Varela Gusmão.
Tenentes:
de infantaria
J osé António Vasco Mascarenhas Júnior e módico José Simões do Paço.
Alferes de infantaria
Mário Lúcio Inácio de Paiva.
Cruz Verlnelha de Dedicação
Soldado da La companhia do batall:tão n. o 2 da guarda
nacional republicana
J oaq ním Borges.

8.0_ Minislério da Guerra - ta Direcção Gcral- 1.II Reparlição
a) Declara-se que, tendo sido agraciado pelo Govêrno
da República Francesa
com o grau de Oficial da Legião
de Honra,
o tenente-coronel
da aeronáutica
Francisco
XavIer da Cunha Aragão, é-lhe permitido, em conformidade com as disposic;õ<.ls do regulamento
das Ordem; Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas
insígnias.

. b) Declara-se que, tendo sido agraciado por Sua MaJestade o Rei de Espanha com a Cruz de 1. a classe do
mérito militar, com distintivo branco, o capitão de infantaria Augusto Alexandre
de Castro Pereira Lopes, é-lhe
pe ·mitido, cm 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
1930, publicado no Diário do Govêrno n. o 232, 2. a série,
d~ 5 do mesmo mês e ano, foi condecorado
com o grau
de cavaleiro da Ordem Militar de Avis, o tenente do sec:retariado ruilitar Alfredo Teotónio 'rinoco.
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d) Declara-se que, por portaria (lo Ministério da Marinha de 13 de Novembro de 1930, publicada no Diário
do Govêrno n,o 272, 2. a série, de 20 do mesmo mês e
ano, foram condecorados pelo Instituto de Socorros a
Náufragos, com a medalha de Filantropia e Caridade
que, respectivamente, lhes vão indicadas, os seguintes
oficiais:
Medalha de prata.

Tenente do infantaria da guarda nacional republicana
Miguel da Conceição Mota Carmo.
Medalha de cobre

Tenente de infantaria da guarda nacional republicana
Mateus Fortunato Soares.

9. O-Ministério

da Guerra - P

Direcção Geral- ta Repartição

a) Declara-se que o general Eduardo Augusto Marques
promovido a êste pôsto na presente Ordem do Exército,
conta a antiguidade do mesmo, para todos os efeitos
desde 29 de Janeiro de 1030.
b) Declara-so que foi nomeado para freqüentar o curso
de informação do 4.0 grau o coronel de infantaria José
Cândido de Assis e .Almeida Matos, em substituição do
coronel da mesma arma, Jaime Vaz, a quem foi concedido o adiamento do respectivo curso, nos termos do
§ único do artigo 72.0 do decreto n,o 17:378, de 27 de
Setembro de 1929.

c) Declara-se que o coronel do extinto corpo do estado maior, Cesário Augusto de Almeida Viana, adido
no quadro dos tenentes coronéis de infantaria, sua arma
de origem, que so encontrava desempenhando uma comissão do serviço dependente do Ministério das Colónias,
como governador da colónia de Timor, se apresentou
de regresso do mesmo Ministério em 10 do corrente,
por ter deixado de desempenhar o referido cargo.
d) Declara-se

que chegaram à sua altura para entrar
respectivo quadro, o major do infantaria Luis Emílío
Ramires o o alferes de infantaria António Vitorino, ambos supranumerários.
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e) Declara-se
que os capitães de infantaria,
José de
Sousa Paz e Eduardo Djalme Brandão de Azevedo,
os
alferes da mesma arma, Pedro Augusto Vieira e António
Maria Mendes Cardoso e o alferes de cavalaria, António
Vasco da Costa, todos supranumerários,
e o capitão de
Infantaria
cm disponibilidade,
Alexandre
Teodoro
dos
Santos Fonseca, chegaram
à sua altura para entrar no
respectivo quadro.
f) Publica-se o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Militar no auto de recurso interposto
perante o
:uesmo tribunal, como tenente, pelo actual capitão de
infantaria André Dias da Silva:
Acordam, em conferência,
os do Supremo
Tribunal
Militar:
do 12
Que nos termos do artigo 36.0 do regulamento
de Agosto de 1927 aplicável por fõrça da disposição do
artigo 14.0 do regulamento
do 23 de Junho
de 1930,
julgam extinto o presente
recurso
e mandam arquivar
o processo .
.q) Declara-se
que o capitão de
Felizardo Adão Antunes se encontra
e não no quadro da arma, como foi
do Exército n." 23, 2.a série, de 31
findo.

h) Declara-se
no corrente ano,
o o tenente (la
de Barbosa Vaz

infantaria
Joaquim
na situação de adido,
publicado na Ordem
de Dezembro do ano

que desistiram
de servir nas colónias
o capitão de infantaria Luís Vila Verde.
mesma arma Zeferino da Cunha Coelho
de Castro.

i) Declara-se
que o tenente de infantaria,
adido, em
se1'\'iço no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana. Frederico
Peixoto Chedus, continua na mesma
situação do ad ido, m as em serviço no Ministério das Colónia::>, por ter sido requisitado
para desornpenhur
uma
comissão do serviço dependente
do referido Ministério,
na Companhia
de Moçambique,
nos termo
do decreto
n.O 11:2.,13 do 2\1 do Outubro do 1925, desde 1:2 do corrente.

j) Declare-se que foi rectificada para 10 de D zcmbro
de.1893, a data do nascimento do tenente de infantaria
do batalhão do metralhadoras
n." 2 Henrique Guilherme
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Antunes
Baptista,
devendo,
portanto,
ser escriturada
aquela data nos ~espectivos registos de matrícula.

lc) Declara-se
que o tenente
do infantaria,
adido ao
quadro, Artur Sentieiro de Almeida, chegou à sua altura
para a promoção a alferes do quadro permanente,
em 1
de Novembro de 1929.
l) Declara-se
que o tenente de infantaria,
supranumerário permanente,
João Basílio Grave da Costa Rosa,
presta serviço na comissão de assistência
aos militareã
tuberculosos
de terra e mar, desde 10 do corrente.
m) Declara-se que a classificação com que o tenente de
infantaria
Manuel Gomos de Araújo terminou
o curso
do estado maior na Escola Central de Oficiais é de 15,9
(quinze e nove décimos) e não 15,8 como foi publicado
na Ordem do Exército
n.? 20, 2./1 série, de 28 de Novembro do ano findo.
n) Declara-se que os tenentes de infantaria, milicianos
do quadro especial, Herculano
Rosado Ramalho e José
António Pombinho Júnior, passaram a fazer parte dêste
quadro em virtude de terem requerido em tempo competente e estarem ao abrigo da condição 2.11.do artigo 1.0
do decreto n," 7:823, do 23 de Novembro de 1921.

o) Declara-se que o tenente- coronel de artilharia com
o curso do estado maior, Carlos Elias da Costa Júnior,
professor
efectivo do Colégio Militar,
acumula
estas
funções com as de adjunto
da Direcção da arma de cavalaria, desde 31 do mês findo.
p) Declara-se
que fica sem efeito a declaração insorta
na Ordem do Eirército n." 22, 2.D. sério, de 1930, relativa ao capitão de artilharia
Luis de Abreu do Morais
Portugal.
q) Declara-se
que chegaram à sua altura para
trar
no respectivo
quadro os capitães de artilharia,
em disponibilidade,
Fausto IIenriques
Correia e Rui do Noronha Cabral da Câmara"

•
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r) Declara-se que, por despacho do 6 do corrente mês,
foi o tenente do quadro auxiliar de artilharia, do grupo.
de artilharia pesada n. o 2, Bernardo da Conceição auto.
rizado a usar o nome de Bernardo da Conceição Medeiros' devendo portanto ser inscrito nos respectivos registos Com êsto nome.
8) Declara-se que o tenente do cavalaria Albertino
Carlos Montenegro Ferreira Margarido, promovido a
êste põsto pela Ordem do Exército n." 23, 2.a série, do
ano findo, o foi para o regimento de cavalaria n. o 8 e
não para o regimento de cavalaria n.? 9, como consta da
referida Ordem do Exército.
t) Declara-se que o major de engenharia, adido, no
Ministério da Instrução, Vergílio César Antuues de Lemos deixou de exercer as funções de ~rofessor provisório no Colégio Militar em 2 do corrente.
u) Declara-se
que o major de engenharia, adido,
Eduardo Evangelista do Carvalhal, professor efectivo
do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército e da
Armada, acumula estas funções com as de adjunto da
3. a Repartição da Direcção da Arma de Engenharia desde
6 do corrente.

v) Declara-se que a colocação do tenente do serviço
de administração militar Álvaro de Oliveira na Manutenção Militar é por motivo disciplinar.
x) Declara-se que o tenento do secretariado militar,
adido ao quadro, António de Capistrano Antunes Cabrita se apresentou em 15 do corrente mês de regresso
do Ministério das Colónias, onde se encontrava prestando serviço.
y) Declara-se que a colocação do tenente miliciano do
quadro especial, Jorge Abílio da Veiga Magalhães, no
batalhão de ciclismo n. o 1 pela Ordem do Exército n. o 22,
2.a sério, de 20 de Dezembro último, deve ser considerada por conveniência de serviço e não por motivo disciplinar.
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2,& Direcção Geral- 3.:1 Repartição

a) Vencimentos que, DOS termos da lei n. ° 1:668, de 9
de Setembro de 1924, e decreto n.? 18:674, de 26 de
Julho de 1930, competem :1OS oficiais em seguida mencionados. transferidos para a situação de reserva:
Coronel de infantaria José Virgolino Feio Quaresma,
47M23, sendo: pensão de reserva, 320i$76; 0,14 por
cento, 13692; lei n.? 888.33646; lei n.? 1:332,107609;
do vencimento total 33615 são pelo Ministério das Colónias, sendo Moçambique a província onde serviu. 'I'em
dois aumentos de 10 por cento sobro o sõldo.
Coronel veterinário António Carlos Fontes Pereira de
Melo, 4381'S35,sendo: pensão de reserva, 312,a84; 0,14
por cento, 4681 ; lei n. ° 888, 31676; lei n. ° 1:332, 88~~94.
'I'om dois aumentos de 10 por cento sõbro o sôldo.
Capitão de infantaria António Gouveia, 496669, sendo:
pensão do reserva, 226687; 0,14 por cento, 6M31; lei
n.? 888, 29521; lei n.? 1:332,175630; do vencimento
total 327t$36 são pelo Ministério das Colónias, sendo Angola a última província onde serviu. Tom dois aumentos
de 10 por conto sõbre o sõldo.
Capitão do infantaria Henrique Leal de Magalhães,
290608, sondo: pensão de reserva, 197650; 0,14 por
cento, 12671; lei D.O 888,21602; lei n." 1:332,58;585;
do vencimento total 48~30 são pelo Ministério do Interior e 201573 são pelo Ministério das Colónias, sendo Timor a última província onde serviu. Tem um aumento
de 10 por cento sõbre o sôldo,
Capitão de infantaria Pedro Dias, 427,$95, seudo:
pensão de reserva, 226t!87; 0,14 por cento, 58:$43; lei
n." 888, 28,$53; lei n." 1:332, 114J1~; do vencimento
total 26Gt528 são pelo Ministério das Colónias, sendo
Angola a última provincia onde serviu. Tom dois aumentos de 10 por cento sõbro o sõldo.
Capitão de infantaria Francisco Rosas, 451~47, sendo =
pcnsno de reserva, 226~87; 0,14 por conto, 45611; lei
n.? 888, 2M19; lei n.? 1:332, 152630; do vencimento
total 202662 são pelo Ministério das Colónias, sendo
Angola a última província onde serviu. Tem dois aumentos de 10 por cento sõbre o sõldo.
Capitão de infantaria José Manuel Chiote, 285t$88r
sendo: pensão de reserva, 197650; 0,14 por cento,
9il67; loi n. ° 888, 201571; lei n. o 1:332, 58t5. Tem um
aumento de 10 por cento sobre o soldo.
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- papitá\o médico José Martins Barbosa, 90697, sendo:
pensão de reserva, 88"50,;,0,14 por cento, 2847. Tem
um aumento de 10 por cento sebre o soldo.
Capitão de administração militar Eurico Máximo Cul11eil'a Coelho e Sousa, 110685, sendo: pensão de reserva, 07625; 0,14 por cento, M60; do vencimento total 20812 são pelo Ministério das Colónias, sendo Angola
a última província onde serviu. Tem dois aumentos de 10
por cento sõbre o soldo.
Capitão do
ecrotariado' militar Joaquim Matias,
)2718~6, sendo: pensão de reserva, 206825; 0,14 por
cento, 2688; lei n.? 8 8, 20~91;lein.01:332,41882.
Tem dois aumentos de 10 por cento sobro o soldo.
b) Rectificados se publicam os vencimentos a que têm
direito, desde 1 de Julho de 1930, os oficiais em seguida
mencionados, por se encontrarem ao abrigo do artigo 6-.0 do decreto n. o 18:674, de 25 de Julho último:
Coronel, na situação de reserva, Luís Cabral e Sousa
Teixeira de Morais. 63Q825, sendo: pensão de reserva,
412850; lei n. o 888, 41825; lei n.? 1:332, 181850. Tem
o limite de vencimentos de general com o primeiro aumento.
Coronel, na situação de reforma, Francisco de Sales
Ramos da Costa, 558890, sendo: pensão de reforma,
405"; lei n. o 888, 40850; lei n. ° 1:332, 113640. Tem o
limite de vencimentos de general com o primeiro au-

monto.
Coronel, na situação de reforma, Alfredo Ferreira de
Sousa Alvim, 500850, sendo: pensão de reforma, 3858;
lei n." 888, 38a50; lei n." 1:332, 77!J,; do vencimento
total 225818 são pelo Ministério do Interior e 25502 são
pelo Ministério das Finanças. Tem o limite de vencimentos de general com o primeiro aumento.
. c) Rectificados se piiblícam os vencimentos a que têm
direito, desde 1 do presente mês, os oficiais em seguida
mencionados, por se encontrarem ao abrigo do artigo G.o
do decreto n." 18:674, de 26 de Julho de 1930:
Coronel, na situação <1(\ reserva, Luis Cândido da Silva
Patacho, 749564, sendo: pensão de reserva, 412850;
0,14 por cento, 74829; lei n.? 888,48867; lei n." 1:332,
214~18; do vencimento total. 161529 são pelo Ministério
do Interior, 16t$29 pelo Ministério das .Finanças e 276693
pelo Ministério d s Colónias, sendo a. Judia a última pro-
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víncia onde serviu. Tem o limite de vencimentos de general com o primeiro aumento.
Coronel, na situação de reserva, José Agostinho Rodrigues, (Hlt594, sendo: pensão de reserva, 412t550 ;
0,14 por cento, 15t547 ; lei n." 888, 42t579; lei n." 1:332,
171r$I8. Tem o limite de vencimentos de general com o
primeiro aumento.
d) Declara- se "que a rectificação de vencimentos feita
na Ordem do Exército n." 16, 2.a série, do ano findo,
respeitante ao general, reformado, Roberto Rodrigues
Mendes, apenas lhe dá direito a tHÍSvencimentos desde
1 de Julho de 1930.
11. o _ ~Iillislél'io lIa Guw'a - 3. Di I'fcção Grral- i.:l Ilcjlarli~ão
fi

a) Quadro de distribuição por armas e serviços, do número de
oficiais que devem freqüentar os cursos e estágios da Escola Central de Oficiais em i930-i93t.
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Trabalhos escolares

Serviço do estado maior:
Estágio, 2 de Fevereiro a 18 de Abril.
Armas:
Estágio, 10 de Novembro a 6 de Dezembro; 2.0 grau,
8 de Junho a 1 de Agosto; 3.0 grau, 8 do Junho a 1 do
Agosto; 4.0 gnU1, 2 de Fevereiro a 18 de Abril.
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Serviços:
Estágio e 2. ° grau, 2 de Março a 18 de Abril.
b) Para os devidos efeitos se declara que os tenentes
abaixo indicados freqüentaram, com aproveitamento na
Escola. Prática de Infantaria, o curso extraordinário para
comandantos de companhia que teve inicio em 17 de Novembro de 1930:
Regimento de infantaria n.? 3, Eduardo PaÍ\Ta Macedo.
Regimento do infantaria n.? 15, Mário Lopo do Carmo.
Regimento de infantaria n. o 17, Manuel Rodrigues Dias
Júnior.
Regimento de infantaria n.? 18, Mário Eugénio de Almeida Valente, José Nogueira Soares Júnior e Cãncio
José Jorge.
Regimento de infantaria n." 19, Bartolomeu da Silva
Varela.
Batalhão de caçadores n.? 3, José Luís de Fontoura
Sequeira.
Batalhão de caçadores n.? 4, Paulino José das Dores
e José António Guerreiro Rebeca Júnior.
Batalhão de caçadores n.? 6, Joaquim Delgado França.
Batalhão de caçadores n,° 9, Manuel Moreira Rodrigues de Carvalho.
Batalhão de metralhadoras n." 1, José Fernandes Moreira.
Escola Prática de Infantaria, Pedro Berquó Bastos de
Carvalho.
'
Colégio Militar, José Rangel Coelho de Almeida.
Escola Militar, Manuel Dias.
Guarda nacional republicana, Horácio Lopes Gonçalves, Joaquim de Brito Vinhas Júnior e Eduardo Pinto da
Veiga.
Instituto Geográfico e Cadastral, António Bandeira
Peixoto.
Companhia de ~10çambique,')Oésar Maria Serpa Rosa.
c) Declara-se, nos termos do artigo 18.° do regulamonto do Arquivo Histórico Militar, que foi oferecido
àquele Arquivo, pelo capitão na situação de reserva
"Eduardo Adolfo Jaime Picaluga, o seguinte:
Para a sua colecção iconográfica [) grupos de oficiais
do nosso exército.

ORDEM DO EX~RCITO

28
12.

o-

a) Declara-se
sar Antnnes de
Pública, deixou
como professor

N.o 1
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Ministério da Guerra - Rrpartição Geral
que o major de engenharia Vergílio CéLemos, adido ao Ministério da Instrução
em 2 do corrente mõs de prestar serviço
provisório do Colégio Militar.

b) Declara-se que o verdadeiro nome
militar que consta das Ordens do Exército
r.ie, de 1929, 14, de 1930 e 16 do mesmo
ges Clara Gennez Belo e não Hedviges
Belo.

da enfermeira
n.08 6, 2.& sóano é HedviClara Gomes

BALANCETES
•
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Obituário
1930
Dezembro
»
»

1931
Janeiro
»
l)

»

»
»

»
»
»

23 - General, reformado, Hugo Goodair de Lacerda
Castelo Branco,
25 - Capitão, reformado, F'ranciseo José de Campos.
29-Capitão
de cavalaria, na situação de reserva, Fernão de Magalhães Nunes de Sousa.
Coronel, reformado, Florêncio Geraldo da Silva
Hranate.
3 - Coronel, reformado, .J oão Filipe da Rosa Alpedrinha.
10 - Tenente-coronel,
reformado, Francisco Xavier Roque Mundo.
10 - Capitão chefe de música, na situação de reserva,
António Augusto Lopes da Silva.
12-Major,
reformado, "lanuel César Rodrigues.
12-Tellente,
reformado, Armando Artur Barbosa da
Fonseca Cardoso.
15 - Coronel médico, reformado, Ernesto Teixeira Meneses e Lencastre.
18 - General médico, reformado, António Homem de
Vasconcelos.
18-Primeiro
oflcial Aníbal Augusto da Fonseca Gil.
1-

Rectificações
Na Ordem do Exéroito n.O 22, 2.' série, do ano findo, p. 662,
l. 43, onde se lê: «Anuneíaçâo»,
deve ler-se: «Anunciação Silva»;
p. 664, 1.12, onde se lê: «Antunes», deve ler-se: «António e ; p. 671,
1. 29, onde se lê: «1», deve ler se : "2,,.
Na Ordem do Exército n.· 23, 2.' série, do ano findo, p. 699,
J. 14, onde se lê: "desde lo, deve ler-se: «desde 8» ; p. 706, 1. 22 e
23, onde se lê: «Manuel Ferreira», deve ler-se: «Manuel Joaquim
Ferreira".

João Namorada de Aguiar.
Está conforme.

o Ajudante

General,

Ar~.3c4:~
-~~

N.O 2
MINISTÉRIO

DA GUERRA

5 DE FEVEREIRO DE 1931

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se ao Exército
Ministério

da

O

seguinte:

Gnerra- Ln Direcção Geral- 3.a Bepartiçá?

Manda o Govêrno da Hepública Portuguesa,
nistro da Guerra,

publicar

pelo Mi-

a lista de antiguidades

dos

sargentos ajudantes o primeiros sargentos das diversas
armas e serviços, referida a 31 de Dezembro de 1\)30.
Paços do Govêrno

da República,

5 de Fevereiro

de

1931.-0 Ministro da Guerra, Júlio Alberto de Sousa
13chiappa de Aze,edo.
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Rec-tlficRQão

Na Ordem do Exército n.O1, 2." série, do corrente ano p.17
1. 25 ,onde se lê: •Erancisco», deve ler-se: «Frederico".'
,

Júlio Alberto de Sousa Schiappa de Azevedo.
Está conforme.

o Ajudante

General,

N.O 3
MINISTÉRIO

DA GUERRA

7 DE FEVEREIRO DE 1931

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se ao exército o seguinte:

1. o - Decretos
•

.ini.l~rio da Guerra - Reparlição do Gahilltle
Usando da faculdade f}U rn confere o n.? :3.0 do arti~o 2.0 do decr to n.? 12:740, do 26 do Novembro de
192G, por Í< rça do di po to no artigo LOdo decreto
n." 15:331, d 9 d Abril d 1928, oh proposta do Ministro da
uerra,
m conformidade com li. decisão do
Cons lh de .Ministros: hei por bem decretar que, por
estar na. condiçõ
do d cr to n. o 18:252, de 26 de Abril
de 1930, o oficial abaixo de ignado s~ja reintegrado na
ituação de reforma. nos termo do artigo 5.° do mesmo
dr r to, com voncímento a partir de 1 de .Tulho findo,
ficando por esta forma anulado o decreto ou parte do
doer to q u o pus ou à situação em q uo pres ntomente
se mcontra, mas em direito à diferença do vencimentos
durante o tempo que nela stev«:
Al10rps reformado Jot o Albino.
O Ministro da Guerra assim o t n11,\entendido e faça
executar. PílÇOS do Governo da R pública, 20 do De-

zemhro de 1930. -ANTÓ.TIO 6 'CAl{
Mmu-Jotlo ..'amorado de Aguiar.

DE FUAGOSO

CAR-

Jlini ltrio di Gama - Beparliçle Geral
Usando d, fnculdad \ qUI) me confere o 11.0 2.° do arti·o 2.° do decreto JI.o 12:HO, d 26 do ...?ovornbro do
1!J2H, por fOr~n do disposto no artigo LOdo decreto
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n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem decretar qne, nos termos do decreto n.? 16:070, de 25 de Setembro de 1928,
se pague o subsídio mensal de 61$ a D. Valentina da
Cunha Paredes, órfã do coronel de reserva Manuel da
Cunha Paredes; a D. Maria Perpétua Pereira da Silva,
viúva do alferes reformado Marcelino da Silva; e a D. Maria Augusta da Silva Graça e a sua filha Fernanda Graça,
viúva o órfã do capitão chefe do música reformado António José Esteves da Graça.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Governo da República, 31 de Dezembro de 1930.-ANTÓNIO ÓSCARDE FRAGOSOCARMONAJoão Namorado de Aguiar.
(Visado pelo Tribunal
neiro de 1931).

2.0-Por

de Contas em 28 de Ja-

decreto de 15 de Novembro último:
linislério ia Guerra-leparliç1o Geral- 3.a SCCSio

Abatido ao efectivo do exórcito, por ter completado
em 4 de Outubro de 1930 o tempo de ausência ilegítima necessário para constituir deserção. nos termos do
n,? 1.0 do artigo 163.° do Código de Justiça Militar, de
26 de Novembro de 1025, o capitão capelão João Lopes
Soares.
.

3. °- Por decretos de 24 do mâs findo:
Mini'lério da Guerra-1.:!

Direcção Gcral-

Supranumerários

2,&

Reparlição

permanentes

Capitães, Eduardo Augusto Cordeiro da Cruz Nunes
e Francisco Rodriguos Pereira; tenentes, Alo."audre António Joaquim, Armindo de Almeida Machado, Manuel
Lopes Fvlguoirn. António GIIKpar e José Vieira Campos do Carvalho t) alfero Auíb al Borges
com a putento de tenente Ârhu' Sentieiro de Almeida, todos do

2.* Série
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infantaria, por terem sido reintegrados no serviço activo,
nos termos do artigo 4.0 e seus §§ 2.0 o 3.0 do decreto
n.? 18:252, de 26 de Abril de 1930, por decreto de 20
de Dezembro do mesmo ano.
Quadro espeoia.l a. que se refere o artigo 6,·
do deoreto n.s 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Tenente miliciano de infantaria, do mesmo quadro,
João de Magalhães Heleno, por ter sido reintegrado no
serviço activo, nos termos do artigo 4. o e seus §§ 2.0
e 3.0 do decreto 0.0 18:25:?, de :!6 de Abril de 1930, por
decreto de 20 de D zembro do mesmo ano.
Regimento

de artilharia

ligeira n.· 2

Tenente de artilharia, adido, António Pedro da Costa,
que, de regresso do Ministério das Colónias, se apresentou em 23 do corr nte mês, para preenchimento do vacatura no respectivo quadro.
Supranume!'ário

Alferes de cavalaria,

Júlio Franciseo Lop
nistório das Colónia

com a patente dr tenente, adido

Pereira, que d regresso do Mr
e apresentou em :?1 do corrente

mês.
Adidos

T nont do serviço de administra 110 militar, do regimento d artilharia ligeira n. o 3, alv dor Poreiru da
Silva e alf res de cavalaria, da c cola prática da arma,
Fernando António Cerqueira da • ilva Pais, por terem
ido requi. ítado para desempenharem comissões de serviço dependentes do Mini tório das Colónias, o primeiro
em comis ! o civil nos termos da última parte do artigo
2.° do doer to n.? 13:3 9, do 23 de ar o do 1\)27, o o
segundo nos do § único do artigo 5.0 do mesmo decreto,
devendo ser considerados nesta situação, 1'0 .pectivamente,
dcsdo 15 O 19 do corrente mês.
Disponib11fdad.e

Capitão do rviço d adminí tração militar .ToM Vi 'gas Jacinto e monte do infantaria Tadeu Henriqu Pinto,
ambo adido,
Iinistér!
da.
ru 21 e lr) do
di ..p n adu do
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Alillistério da Guerra - 3. a Direcção Geral- L Repartição
li.

Providos nos cargos de professor adjunto efectivo do
grupo das 20.11 e 21.& cadeiras da Escola Militar, o major de artilharia Wenceslau Valadas Lopes Fernandes
e do grupo das 22.'" e 27. a cadeiras, O capitão de engenharia Flavio José Álvares dos Santos, respectivamente
desde 19 do Novembro e 2ó de Outubro do ano findo.

Ministério da Guerra - Rellltrlição Geral
Concedidas as vantagens de que trata o artigo 1.0 do
decreto n." 18:674, de 26 de Julho de 1930, desde as
datas que lhes vão designadas, aos oficiais em seguida
mencionados:
Por terem completado o tempo de permanência no oficialato
desde as datas em que são considerados tenentes, nos termos do decreto n. o 17:378, de 27 de Setembro de i929, necessário para o quarto aumento de iO por cento sôbre o
soldo:

Capitão capelão, em serviço DO regimento de infantaria D.O 8, José Norberto de Araújo Queiroz, desde 1 de
Dezembro de 1930.
Idem, para o terceiro aumento de to por cento sôbre o sôldo:

Capitão capelão, em serviço no regimento de cavalaria n." 1, Martinho Lopes Maia e tenente rcformado , inválido, Carlos Augusto de Morais Sarmento, o primeiro
desde 1 de Julho e o último desde 1 de Dezembro de
1930.
Idem, para o segundo aumento de iO por cento sôbre o sôldo:

Coronel reformado, inválido, António Pacheco o capitão módico reformado, inválido, Joito Baptista Nun \s
da Silva, o primeiro desde 1 de Novem hro e o último
desde 1 de Julho de 1930.
Idem, para o primeiro aumento de iO por cento sôbre o sôldo:

Capitão reformado, inválido. Alexandre Alves de Carvalho e tenentes reformados, inválidos, Armando Artur
Barbosa da Fonseca Cardoso, José de Passos Lomba o
José Gonçalves Coruche, dos de 1 do Julho do lüaO.

2." Série
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4.°_ Por decretos de 31 do mês findo:
liuislério da Guerra - f.& Direcçáo Geral- P Repartiçio

Demitido do serviço do exército, nos termos do artigo
178.° do regulamento do disciplina militar, o alferes miliciano de reserva do infantaria Vlademiro Rodrigues
Polónio.
Qua.dro da arma de artilharia

'I'enente de artilharia, adido, João Alberto Pimenta
Vilas Boas Castelo Branco, que de regresso do Ministério das Colónias se apresentou em 24 do corrente mês,
para preenchimento do vacatura no respectivo quadro.
Supranumerário permanente

Tenente de artilharia
ter sido reintegrado no
tigo 4.° e seus §§ 3.° o
de Abril de 1930, por
mesmo ano.

J orgo Pereira de Carvalho, por
serviço activo, nos termos do ar3.° do decreto n." 18:252, do 26
d creto de 20 de Dezembro do

Grupo de artilharia

pesada. n.· 1

Tenonte de artilharia, adido, Nuno ÁlvUl'os GUOd(lH
Vaz, quo d regre so do Ministério das Colónias se apresentou om ~6 do corrente mês, para preenchimento do
vacatura no rosp ictivo quadro.
Adidos

'I'onontes, do regimento do sapadores mineiros. Manuel
Quirino Pacheco de ousa, e do secretariado militar, da
Repartição Geral, José Marques Martins, o primeiro por
ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de
serviço dependente do Ministério do Comércio () Comunicações, no ln rtítuto Geográfico e Cadastral, e o segundo nos termos da alín: a d) do n, o 4.0 do § LOdo
artigo 10.0 do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro de
1929, por ter ido prestar serviço na Farmácia Central
do Exército como chefe da 8 cri taria gllral, devi ndo ser
considerados nesta situação, r spectivament«, desde 19
e ~1 do corrent mês.
Inactividade

Tenente miliciano do quadro e peeial do rogimento do
illf:l.lltaria n.? 17 José António de Freitas Barros, por
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ter sido julgado incapaz do serviço temporàriamcnte pela
junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado
nesta situação desde 19 do corrente mês.
Disponibilidade

Coronel de infantaria António Álvares Guedes V nz
e tenente do serviço d administração militar José Grezório Gil, ambos adidos, que de regresso, o primeiro do
Ministório das Colónias e o segundo da Manutt'n~i1o Militar, onde prestava serviço, se apresrntaram, respectivamente, em 26 e 21 do corrente môs.
Reserva

Capitão do regimento de infantaria n.? 19 António
Nunes Queiroz e tenente do regimento de infantaria n." 3
António Lopes, ambos supranumerítrios permanentes,
por terem sido julgados incapazes do servico activo pela
junta hospitalar de inspecção, devendo ser consideradoa
nesta situação, respectivamente, desde 19 e 12 do corrente mês.

5.!!- Portarias

Por portaria de 23 do mês findo:
llmisI6río da Guem - LA Dírerção Geral- 2.& leplrii~l.

Dissolvida a comissão nomeada por portaria de 27 d
Junho de 1929, inscrta na Ordem do Rxérdto 11.° 12
2.11 sério, do mesmo ano, encarregada d proceder à con:
fecção de um novo regulamento
de remonta, e louvado, os
oficiais abaixo mencionados, que fizernm part du 1'0~ •
rida comissão, pels maneira intelignnte, dedicac,:110O critório q;le rev?laram no desompfmho da missão de <)UO
foram incumbidos, na qual demon!ltraram qunlidndo« d
trabalho e compotõnein profissional:
Brigadeiro Leopoldo Augusto Pinto Soar !I.
Coronéis de cavalaria Manuel Umbelino Corroia Gil .
des e Manuel da Costa Latino.

'I'onente-coronel

do cnvalnria Artur

.T08(:

de Al meída .

2.·
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Major de cavalaria José Júlio
uarte e ilva.
Capitão do artilharia
Cândido Augusto Ribeiro.
Tenente veterinário
Joaquim Ribr iro T01r.s Júnior.

Por portaria de 24 do mês findo:
linistério da Guerra- :L a Direeçiio Geral-I."

Reparliçlo

endo conveniente
modificar a constituição
da comissão nomeada por portaria de 16 do Abril de 1930: manda
o Govõrno da República
Portugue
a, pelo Ministro da
Gu rra, nomear para fazer parte da citada comiseão o
tenente-coronel
de artilharia
com o curso do estado
maior Aníbal César VaI dês de Pas os o Sousa o o major <!t infantaria
Paulo Tomé Mondes, o bem assirn exonerar da referida comi' " o o major de artilharia Eduardo
Rodrigues
Arcosa Feio.

Por portaria de 29 do mil findo:
lini 'ttrio da Goerra- Repartiçáo

110

Galtillttc

Dissolvida
a comi 'são composta pelos oficiais abaixo
mencionados
encarregad:
da r vi. ão e coufoccão (lo novo
regulamento
do campeonato
do cavalo de guerra e dos
Ull(VOS VII
e VIII do regulamento
dr r monta,
nomonda por portaria
do 3 de sotembrc de 19:!8, insorta
na Ordem. do Exército n." 13, ~.a série, do
do mesmo
mês,
louvado:
o 10 mos oílciais li ·10 muito zelo, suporior inteligência.
ernnde interês (I > aturndo
os tudo
com que (I: borarum
os r oUIUllll'utO
de qU( foram incumbido
(no que J II Oll ·tr mm oxc; pcionais qunlidadI' do trabalho
muit
competência
tócuica em tum

:.n

importunto mi. 110:
Brigad(liroH l',du rdo \ugu to Lo» I! Valndus <I Lcopoldo Augu to Pinto ~oan ..
'oronói
til cav alaria Jot o .. pomuccno N morado do
.A~lliar e . Ianuel li.
o t Latino.
:\Iujor> de ('n" lari }< r nei co h
i J Ilra do Car\. lho e Arman!l" Iualinu da ruz l\f quitn.
C pit I) ti
. \': lnria IJui Filipe Azinhni :\lonJ li.
T
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6. o - Por determinação do Govêrno da República:
Ministério da Guerra - 3. a Direcção Geral

Chefe da 3. a secção da La Repartição, o coronel de
artilharia, com o curso de estado maior, cm disponibilidade, António de Santana Cabrita Júnior.
Adjunto da 2.a Repart.ição, iJ?-terino, o coronel do extinto corpo do estado maior, adido ao quadro dos tenentes-coronéis de infantaria, Cesário Augusto do Oliveira
ViAna.
Conselho de Reoursos

Ajudante de campo do vogal, general na situação de
reserva, Arnaldo Costa Cabral de Quadros, o tenente
de cavalaria, adido ao quadro nos termos do decreto
n.? 13:020, António Sobral de Almada N(lgreiros.
Govêrno Militar da Madeira - Quartel general

Arquivista da secretaria, o tenente do secretariado
militar, adido ao quadro nos termos do decreto n.? 1:3:0~O,
António de Oaplstrano Antunes Cabrita.
Quadro da arma de infantaria

'I'ancntes, do regimento de infantaria n. o 16 Afonso
'I'ávora Ferreira de Abreu, do batalhão de caçadores
n.? 3 Antoro do Figueiredo Alvos e do batalhão de
caçadores n.? 9 José Baptista Barreiros.
Supranumerário

Major do regimento do infantaria n." 21 Joaquim Mendos Bragança.
Regimento de infantaria n.O 4

Capitão de infantaria, do comando militar de Ponta
Delgada, João Moniz da Ponto Júnior.
Regimento de infantaria n.O11

Alferos elo regimento de infan taria n. o 21 Lino da
Ressurreição e Silva, sem dispêndio para a Faz ndn Nacional.
Regimento de infantaria

Tenente do regimento
xandre Caeiro Carrasco.

n.O 19

de infantaria n.? 20 JO( o Alo-

Distrito de reorutamento e reserva n.O20

Capitão, eupreaumorúrio
permanente, do regim nto
do infantaria n, o 20, Augusto dos Rantos COl1('( ição.
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Carreira

Adjunto, o tenente
Antero de Figueiredo

83

de tiro de Chaves

de infantaria,
Alves.

no quadro da arma,

Quadro da arma de artilharia

Capitães, com o cur o do e tudo maior, do extinto
grupo do artilharia
pe ada n.? 3, João Carlos de Sá
Nogueira e Jos6 Viana Correia Guedes.
Tenente do e. tinto grupo de artilharia pe ada n." 3
. Jo 6 Guilherme de Almeida e Brito.
Frente marítima

da. defesa de Lisboa

Comandante. o brigad iro de artilharia, inspector da
3.3 inspecção de artilharia, Dani 1 Rodrigues de Sousa.
•

Chefe, o

Seoretaria

-I de artilharia,

do oxtinto comando de
artilharia
do Governo Militar do Lisboa, Luís Augusto
Teixeira de T asconcolo .
Adjunto, o tenente do quadro auxiliar do artilharia,
do e. tinto comando de artilhâria do Govêrno Militar de
Lisboa, Aristide Lop s Vieira.
1'01'011

Seoção técníca

h 'fe, o t neut -corouel de artilharia,
do e ·tinto
comando de artilharia
UO ovêrno :\lilitar de Lisboa,
Francisco António R al.
Adjunto, o major d artilharia,
UO extinto comando
do rtilharia do eov rno Militar d Lisboa, Afonso Jorge
d Aguiar.
Seoção de material

Chefe, o t m nte-coronel d artilharia,
do extinto
comando do artilharia
do lO' rno Militar dr' Lisboa,
João Lapa lo' rnand
Manuel.
Adjuntos,
major
d artilharia
IW io Mário dos
Santo LObo e t nent do quadro au ciliar d artilharia
.10. ( 'imõe., ambos do Q. tiuto comando do artilharia
do 00\ rno Iilitar de Li bo .

°

Esoola do Aplioação do Artilharia
e Contra-Aeronaves

de Oostn.

omandante, O coronel de urtilhuria, eh fo da. 1.3 Re!lt\rtiçüo ti Dirrlcç' o du arma ti artilharia,
Camilo
Amilndio dn 'il\"fl 'cna.
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Capitão do grupo
Afra Nozes.

de artilharia

Regimento de artilharia

N.o :l

2." Sérre

ligeira n.s 3

pesada n." 2 Aníbal
de costa. n,s 1

Capitão de artilharia, do depósito geral de material
de guerra, Francisco de Paula de Macedo de .Portugal e
Castro, para os efeitos das alíneas a) e b) do artigo 44.°
de decreto n," 17:378, de 27 de Setembro de 1929, modificado pelo artigo 1.0 do decreto n." 19:175, de 27 do
Dezembro de 1930.
Grupo de artilharia

pesada n.s 2

Comandante, o tenente-coronel de artilharia, do Museu
Militar, Júlio Ferreira da Silva Alegria.
Tenente de artilharia, no quadro da arma, Mário José
da Silva 'I'ravassos Arnedo.
Grupo de defesa. móvel de ooata

Coronel do extinto grupo de artilharia pesada n.? 3,
Adriano da Oostn Macedo, para os efeitos da alínea a)
do artigo 47.0 do decreto, n.? 17 :378, do 27 de Setembro
de 1929, modificado pelo artigo 1.0 do decreto n.? 19:175,
de 27 do Dezembro de 1930.
Segundo comandante, o major do o..tinto grupo de artilharia pesada n. ° 3 Gaspar de Freitas Pacheco.
Capitães, do extinto grupo de artilharia posada n. o 3,
Jorge Mário Jonet e milicianos do quadro especial, do
mesmo extinto grupo, Alfredo Ilorúcío da Cunha Nery
e do grupo do defesa submarina de costa, Manuel José
de Ávila Madruga.
'
Tenentes, do extinto grupo de artilharia pesada n.? 3,
José Roberto Raposo Pessoa, Anlbal Scipíão Formosinho da Silva, Manuol Coelho da Sih fi Ferreira,
Carlos Duarte Capote e F'rancisco Peixoto Ohedas, módico, Mário do Paxiuta e Quina, do sorvico do adrniuistração militar, Rui AUgURto da Silva Mondes, do quadro
auxiliar de artilharia, suprnnumerário
pormanente,
Narciso da Silva Bastos o miliciano', licenciados, Vasco da
Fonseca Galvão, Jorge Chambors Pinto o Angelo Corbal
IIernandoz.
Alferes do extinto grupo do artilharia po ada n.? 3,
Dúlio Norborto Franco Simas, do quadro auxiliar do ar.
tilharia, supranumodrio,
Francisco
or 'U milicianos,

2.· Série
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licenciados, Álvaro Vieira. Soares David, Mário Ferreira
Godinho, Fernando Jo
Street Caupers e Manuel Albano Gabriel da Ponte.
Secretário do conselho administrativo, o alferes do
serviço de admini tração militar, do extinto grupo de
artilharia pesada n.? 3, Humberto dos Santos Pereira.
é

Bataria

mixta de artilharia

de oosta de Ponta Delgada

Comandante, o capitão da extinta bataria de artilharia
de defesa móvel de costa n. ° 2 Manuel Costa.
Tenente da extinta bataría de artilharia de defesa
móvel de costa n.? 2, do quadro auxiliar de artilharia,
Manuel do Amaral da Estrêla e António Carvalho Braga
e veterinário miliciano, licenciado, José Jacinto Pereira
da Câmara.
Alferes milicianos, licenciados, da extinta bataria de
artilharia de defesa móvel de costa n.? 2, Roberto de Arruda, Serafim Tavares Carreiro, Carlos José e António
Jácome Raposo de Medeiros.
Bataria

de artilharia

de defesa móvel de oosta n. o 2

Comandante, o capitão da extinta bataria de defesa
móvel de costa n.? 3 Cândido Augusto Pereira.
Tenentes, da extinta bataria de artilharia de defesa móvel de costa n. ° 3, Alcino Pio Freitas da Silva, J osé Carlos da Silva, Augusto Ferraz e Carlos Justino de Morais Teixeira, e do quadro auxiliar de artilharia, Gil Cornélio Gonçalves.
Alferes miliciano, licenciado, da extinta bataria de artilharia de defesa móvel de costa n.? 3 João Manuel
Vieira Pereira.
Secção de enfermeiros hipioos

Alferes veterinário, do batalhão de ponton iros, Mário
ãndido do Sousa.
Quadro dos ofioiais do serviço de administração militar
Major do me. mo s rviço, do conselho administrativo

do ln .tituto Prof ional dos Pnpilos do Exército, José
Augusto Sll.da Costa.
Quadro auxiliar de artilharia

Teu nto do mesmo quadro, do xtinto comando de artilharia do Governo Iilitar d Lisboa, João Roque.
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Supranumerário permanente

Tenente do quadro auxiliar de engenharia, do q uartel
general do Govêrno Militar de Lisboa, Joaquim da Silva.
Comando militar de Ponta Delgada

Tenente do regimento do infantaria n.? 4 Anicoto António dos Santos Júnior.

7.

o-

Minislél'io da Gnerra- Repal'lição do Gabinete

Agraciado com a Placa de Honra da Cruz Vermelha
Portuguesa o coronel médico Carlos Alberto Lopes de
Almeida, por ter oferecido desinteressadamente à Cruz
Vermelha quatro edições da sua obra Manual de Soeor'1'08 que tem sido vendido desde 1913, revertendo
o produto completamente pam esta institutção.

8. o -lIinistério

da Guerra - ta Direcção Geral- f.:1 Repartição

a) Declara-se que por portaria do Ministério das Colónias, de 1 de Novembro de 1930, inserta no Boletim
Militar Colonial n.? 11, de 10 do mesmo mõs, foi exonerado do cargo do vogal da comissão oncarregada de
regulamentar as bases para a reorganização do exército
colonial e louvado pela forma como cooperou nos trabalhos da. referida comissão, do 10 do Julho de 1926 a 3 do
Outubro do ano findo, mostrando muito zelo, dedicação
e proficiência, o coronel de infantaria António Baptista
Justo.
b) Declara-se quo pelo Boletim .Militar Colonial n. o 11,
de 10 de Novembro de 1930, foi autorizado a ao itar o
grau de comendador da Ordem da Coroa, de Itália, com
que foi agraciado por Sua Majestade o Rei do Itália, e
fazer uso das respectivas insígnias, em conformidade
com as disposições do regulamento das Ordens Portuguesas, o coronel do infantaria António Alvar s uedos
Vaz.
c) Declara-se que pelo Boletim Milita» Oolontal n. o 11,
de 10 do Novembro de 1930, foi condecorado com a me-
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dalha militar de ouro da ela se de comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de Setembro de 1917,
o major de infantaria Fratiei co Vicente da Silva.
d) Declara-se que, por decreto do 3 do mês findo, publicado no Diário do Govêrno n." 9, 2.a série, de 12,
foi condecorado com o grau de cavaleiro da Ordem Militar do Cristo o major de infantaria João Alpoim Borges do Canto.
e) Declara-se que, por despacho de 27 de Outubro de
1930, publicado no Boletim Militar Colonial n. ° 11, de
10 de Novembro do mesmo ano, foi louvado o capitão
de infantaria António Albino Douwens, pela forma como
cooperou nos trabalhos realizados pela comissão encarregada de regulamentar as bases para a reorganização
do exército colonial, de que fez parte, como vogal agregado, de 14 de Fevereiro de 1927 a 19 de Novembro de 1929, mostrando muito zelo, dedicação e proficiência.

•
f) Declara-se que pelo Boletim Militar Colonial n.? 11,
de 10 de Novembro de 1930, foi condecorado com a.
medalha de prata da classe de assidutdade de serviço no
ultramar,
m conformidade com as dispo Ições do regulamento aprovado por decreto de 7 do Novembro de
1913, o capitão do infantaria António Alberto Furtado
Montanha.
g) Declara-se que pelo Boletim Militar Colonial n .o 11,
de 10 de Nov mbro de 1930, foi condecorado com a medalha de cobro da classe do assidutdade de serviço no
ultramar, em conformidade com as dieposições do regumonto aprovado por doer to de 7 de ovembro de 1913,
o s gundo sarg Dto do regimento de infantaria n.? 14.
0.° H14/E da 1.& companhia, Mano I Adelino Mondes.
h) Declara-s
qu, por d ereto d 18 de Jeneíro findo,
publicado no Diário do GOV81'nO n. o 25, 2. a série, do 30
do mesmo mê , foi condecorado com o grau de grll·croz
da Ord ln Militar d
risto o coronel do cavalaria João
NepomucE'no amorado d Agn;ar.
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ta Direcção Geral- 2.& Repartição

a) Declara-se que o general Ernesto. Maria Vieira da
Rocha
director
da arma de cavalaria,
acumula
liste
cargo 'com o de director da arma de aeronáutica.
b) Declara-se
Júlio Alborto de
nhou o carco do
tar desde
de

t8

que o coronel de infantaria,
tirocinado ,
Sousa Schiappa
de Azevedo dosempocomandante
iuterino da La região miliAbril de 1930 n 18 de Janeiro findo.

c) Declara-se
que desistiram da freqüência do curso de
informação
do 4.0 grau da Escola C.entral de Oficiais os
coronéis de infantaria
Numa Pompílio da Silva e do artilharia Óscar Cibrão Garç110, sondo nomeados em sua
substiturção
os coronéis
das mesmas armas Casimiro
Vítor de Sousa Teles e, com o curso do estado maior,
José Augusto Lobato Guerra.

d) Declara-se
que o capitão de infantaria J osino da
Costa, que como tenente
foi colocado no batalhão de
caçadores
n.? 7, pela Ordem do Exército n.? 21, 2.& série, do 1 de Dezembro do ano findo, para o efeitos da
alínea a) do artigo 43.0 do decreto n." 17:378, do 27 d
Setembro de 1929, foi mandado l'(~gressar à sua anterior
situação, oficial de serviço do corpo do alunos dá Escola
Militar, em 19 do mês findo.

e) Declara-se que foi r.ectificada para 23 de Fevor iro
do 1875 a data do uascíruento do tenento do infantaria
do batalhão de caçadores n, o 1 António Pires devendo
portanto,
ser escriturada
aquela data nos rosp~t',tivos r :
gistos 40 matricula.
f) Declara-se quo o capitão de infantaria. José Mendo
Silvestre
chegou à sua altura. para pntrar no ro: pectivo
quadro om 15 de Setembro de 1930.

g) Declara-se
que o capitão de infantaria
António
Eduardo
Gonçalves Henriques,
o tenente ];juO'ónio Loureiro de Almeida Fontes o o alferes Artur daI">
Silvn Lnmeiras, ambos da mesma arrua, desistiram do serv ir ruis
colÓJlias no corrente ano.

2.' Série
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h) Declara-se que os tenent s do infantaria e milicianos do quadro esp eial abaixo mencionados foram nomeados para freqü ntar o curso de comandantes de
companhia, que deve ter início na Escola Prática de Infantaria. em H do corrente mês, devendo os mesmos oficiais efectuar ali a sua apresentação em 8.
De infa.ntaria.

Aparício de Paulo Pacheco, do quartel g neral do
Govêrno Militar de Lisboa; Franci sco Ricardo Guerreiro e José Diogo Lour nço, do r gimento do infantaria
n. o 1; arlos Cruz, do regimento de infantaria n. o 8;
Augusto de Carvalho, do r gimento de infantaria n. o 11;
Alberto Salgueiro, do regimento de infantaria n. o 12;
Armando Amaro de Fr itas, do regimento do infantaria
n. o 13; Ab 1 Moreira, do batalhão de ciclistas n. o 1; Carlos Gomo. ordeiro, do batalhão de metralhadoras D. o 3;
António Joaquim Alves M 'Ião, do batalhão de caçadores 0.0 3; Matias Rodricu s Figueira Júnior, do batalhão d caçadorei n. o ;); João
arlos Basto de Lima,
da. La companhia de 8 úd ; Alberto da Oosta Ferreira
o Laur ano António. Iorgado, da guarda nacional republicana; João Baptista P r i..
a Júnior, Fernando AIIgusto da
Ílmarll. Lomelino
c Manuel Aboim Ascensão
de Sande Lemos, da guarda fiscal ; Manuel Joaquiui
ündido Fcrr ira ( Eugénio Gonçalves d Magalhães
Figu iredo, adido'.
Milioia.nos do quadro especial

Jo é da onc ição ......
ogu ira no '11', 00 regimento de
infantaria n. o 1; AU~1l to Oliveira da Cunha, do regiro nto de infantaria 0.° 4; \Iltóoio Ferreira Linhares Nobro I' Luí António BI nto P 'rt'ira, do regimento do infantaria n. 010; .J osé ...•ove Eugúnio
Auau .to dos Santos Malta,
do rogim nto ti infunturia n.? 1 ; António Dias, do regimento d infuntarin 11.0 :?1; .Io: é António GOIll 1:1 Alvos
OlLl'neir (lo h. talho o <lp cncadore
n." 3; F mundo Eurico da Coo ta Oliv ira ' Mauu 1 da Motn, Marques
Guerra, do b:ltalh:
dI' m trulblldorns
n. 3; .Joaquim
Lupa
d
11 mIo. eb Dir cç: o da arnm do infantaria;
.Joaquim d I mo .. nl ....llt iro do H g ,do
olt-gio Militllr; • IIUIU -I \ U li to . f~rtin , do d põsito de llt:tt rinI de
U!juartC'lanH'llto; Joaquim Dio'"
orn'in, dll 3.& rt'gião
lnilit:\r' ~lnltll 1 .\0 ónio irnnjo
.\.lltt'lnio d' Almeioa
Ab":lllt :, adido.
U
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i) Declara-se que o coronel de artilharia Camilo
Amândio da Silva Sena, nomeado comandante da Escola
de Aplicação de Artilharia de Costa c Contra-Aeronav s
pela presente Ordem do Exército, acumula estas funções
com as de chefe da 1. Repartição da Direcção da arma
de artilharia,
4

j) Declara-se que o tenente-coronel
de artilharia,
comandante do grupo de artilharia pesada n, o 2, Júlio
Ferreira da Silva Alegria, acumula êsto cargo com o de
sub-director do Museu Militar.

7c) Declara-se que a colocação no regimento de artilharia Iieoira n." 2 do tenente-coronel de artilharia Alfredo E;'nesto de Sousa Faria Leal, iOl:lertana Ordem do
Exército n." 19, 2,4 série, de 1930, é como segundo
comandante.
l) Declara-se qu<, o capitão do artilharia Fr::mcisco de
Paula de Macedo de Portugal e Üastrn, que pela prosente Ordem do Eo-ército é colocado no regimento de artilharia de costa n.? 1, acumula ôs~e serviço com o qu
actualmente desempenha no depósito geral do material
de guerra.

m) Declaru-so qu~ os capitãe~ de artilharia, com O
curso do estado maior, José VIana Correia (ln de o
João Carlos do Sá Nogueira, que pela prosento Ordem
do Exército são colocados no quadro da arma do artilharia, con.tinuam ~restan~o serviço! rospectivamont ,
nos quartéis generais da 1. o 2. regIões militar .
n

n) Declara-se que o coronel com o curso do estado
maior, adido ao quadro dos tenentes-coronéis li cavaluria, Artur Pereira do Mesquita, chef da 4. 3 ~e('('1 o da
4. Repartição
da 3.:1 Direcção Geral df'sto Mini~tério
acumula estns funções com as do vogal da comi: 'ao 011carregada de proceder aos trahalhOrl do pl'upar:tc;a) hi~tórica do Corpo ]~xpodicionário POl'tuglle!l.
4

o) Declara-se que os tonontes do CI1valaria a secuir
mencionados freqüontal'arn com aprovflitamonto o curso
de comandantes de esquadrão no ano findo:
António Serra de Almeida, Carlos Afonso do Az .
vedo Cruz Ohllhy, Honrique Dias Costu, Jo110 ITI'l'clIll\110
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de Moura, Manuel da Fonseca Salvação, Domingos António de 'ousa Coutinho, Jo: Ó O doso Martins de Menoses, Nuno Gonçalves Branco, José do Nascimento
Alves e Raúl da Silv a Gomes.
p) Declara-se
que foi reotificada para 29 de Agosto
de 1900 a data do nascimento do tenente do regimento
de cavalaria n. o 2 António Carlos Garcia de Oli voira
Heis, devendo, portanto, s r escriturada aquela data nos
respectivos regi s tos de matricula.
q) Declara-se qno, em virtude da circular da Repartiç: o do Gabinete d ste Ministório, n. o 32, de 6 de Novembro do ano findo, os oficiais que se encontram colocados no comando do engenharia do Govõrno Militar do
Li boa e nas dir cçõe: do serviço do propriedades
e
obras militares das diversa regiões militares e governos
militares da Madeira e Aç r s, devem passar IL ser considerados como colocados, resp ctivamento, na Direcção
do sorvieo do obra
propricdudr s militares do Govõrno
Militar de Li boa o nas direc 'i'\l' (lo serviço do obras
~ propri dad s militar
das respectiva r giõos militares
o governos militar s da Madeira
Açõrea, pelo (lue nos
seus regi to
nota. do a. rtt mentos lh s devorá Ror
feito o ro p tivo averbamento.

r) Declara- 'o que fic:! 'em efeito a colocaçt o ínserta
na Ordem do H.drcito 0.0 23, 2.' st·ri , UO ano fi ndo,
r sp itant 1\0 alf r s v 'terinário ~lltrio Cândido do Sousa,
o que de v ser considerada como tondo sido publicada
n(l,'.:\ Ordem do E:réJ'cito a detorminução,
r lativa no
mesmo oficial, coo stant da presente Ordem.
N) Declare-se qu o capitão <lo serviço 00 1td~lljlljstraç, o militar

.

, adido , cm. r-rviço nas oficinas grr::l.Isde mate rial de ongrnllul'ia,
..Ac!olfo ~foroira ti I' l'<;ltns tona
dado ontI'lulll. uo respectivo quadro so n1to l'stlvesso naql1<:,]a itlluc; o.
;'.

t) Declara-, e CJueo capitllo do n·jC'o <1(1 udminbtramilitar, III • itU'lÇÜO d(' upr munwr:'Lrio, Armando
V l'gUio Pinh .iro dn. il\'n Az \'lIdo rIu gou à sua altura
para entrnr 110 ro lH'ctivo fjunclro.
ÇIO

u) D
dI'

lara-

qu

.I·ni,o () t 'III Ilt

I] j II. Je
tnr "~p. nso das fll~çoos
do (J'\·jço d ntlmllll trnçl'l.o, adJunto
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da 3. a Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério
da Guerra, Basilio Eduardo.
v) Declara-se que é supranumerár~o o alferes do se·
eretariado militar João Fernandes PIres Moreira, que.
por decreto de 6 de Dezembro ultimo, publicado na Ordem do Exército n." 22, 2.a série, do ano findo, passou
à situação de adido.

x) Declara-se que o tenente do secretariado militar,
supranumerário,
Bernardino da Silva Carvão chegou à.
sua altura para entrar no respectivo quadro.
y) Declara-se que, por despacho de 26 de Agosto do
ano findo, foi o tenente do secretariado militar Jos6 do
Almeida Oosta autorizado a usar o nome de José de
Almeida Oosta Jardim, devendo portanto ser inscrito
nos respectivos registos com êste nome.

z) Declara-se que fica sem efeito a colocação iusorta
na Ordem do Exército n. o 1, 2. série, do corrente ano,
respeitante ao tonente do quadro auxiliar de engenharia
Joaquim da Silva, o quo deve ser consid<\rada como
tendo sido publicada ncssu Ordem do Exército a d terminação, relativa ao mosmo oficial, constanto da presente Ordem.
U

10. O-Ministério

da Guma -

2,1\

Dirctção Geral- 3, a Reparti~flo

a) Vencimentos que, nos termos da lei n.? 1:6G8, do
9 de Setembro de 10~4, o decreto n." 18:G74, de 2G de
Julho do 1930, competem aos oficiais em seguida mencionados, transferidos para a situação do resorva :
Capitão de infantaria António Nunes Queiroz, 206;557,
seudo : pensão do 1'<'80rVa, 197650; 0,14 por conto,
176H; lei n. o 888, 21640; lei n. o 1::332, 60,)17; do vencimento total 3f>t5BO são pelo Ministério
das Colónins,
sendo Timor 11 província onde serviu. Tom um num nto
do 10 l)or conto sõbro o sõldo ,
Tenente do infantaria António Lopos, 187609, sondo:
pensão de reserva, 15G\'S81; 0,14 por cento, 1,575; lei
n. o 888, 1M8f); lei n. o 1:3;~2, 12tS68. Tom um aumento
do 10 por cento sôbro o soldo.
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b) Rectificados so publicam os vencimentos a que têm
direito, desde 1 de Julho de 1930, os oficiais em seguida
mencionados,
por se encontrarem ao abrigo do artigo LOdo decreto n. o 18:674, de 26 de Julho do mesmo
ano:
Tenente-coronel. na situação (le reserva, .J OSÚ Rodrigues Brusco Júnior, 303b73, sendo: pensão de reserva.
235 29; 0,14 por cento, sssu , lei n. ° 81:58, 25674; lei
n.? 1:332, 20;$59; do vencimento total 41->04 são pelo
Ministério
das Colónias, sendo Moçumbiquo a província
onde serviu. Tem dois aumentos de 10 por cento sobro
o sõldo.
'I'ononte-coronel, na situação de reforma, Epifàuío
LOp0' d Azevedo, 170;$86, sendo: pensão do reforma,
lG2;$25; 0,14 por c nto, ~r504; lei n, II 888, 6857. Tem
dois aumentos de 10 por cento sobre o soldo como capitão.

r) Rectificado so publica o vencimento a que tom direito, desde 1 d Julho do 193U, o oficial em ~H'gl1ida
mencionado, por se eucoutrar ao abrigo do § a.o do artigo 3.° do decreto n. o 18:674, de 26 de Julho do mesmo
ano:
Capitão, na situação do reforma, Mauu 1 António do
Oliv ira, 1391589, scndo : pensão de reforma, 12!M:-)4;
0,14 por cento, 7 til; lei n.? 888, 2674; do vncimento
total 915 são p lo ...Iinisté rio rias Jolónias, sondo 6;$75
pela província de Angola e 2 25 pela província de Moçambique.

.

d) R sctificados se publicam os v ncimontos a quo tôm
direito, desde 1 do pre ente m I~,os oficiais em seguida
mencionados, por se encontrarem ao abrigo do artigo 6.° do d CI' to n.? 1 :G74, do 26 de Julho de 19:30:
Coron 1, na rituaçi o do reforma, António Marques da
Co ta, 515b90, sondo : P nsão d reforma, 38515; lei
u.? 88 , 3&sr'0; lei n." 1:;};3:!, !)~S40. Tem o limite de
ven imonto d zen ral Olll o primeiro aumento.
Coron J na situação d reforma, Manuel António
Aíon o , alzu iro. 545~1O, ~ -ndo : pensão <1(1 reforma,
395"; I i n."
,39630' I i n." 1::332, 110
'rem o
limite d vcncim ntos do gen ral com o primeiro au-

oo.

monto.
oron 1, na . ituação d roforrna, AUgUMtoCarlos Nazaró Barbo a, 4 7 50,
ndo : p nsão di roforma, :3755;
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lei n." 888, 37j)[)O; lei n." 1:332,. 7~1J,. 'rem o limite
vencimentos
de general com o prImOlro aumento.

de

e) Rectificado se publica o vencimento. a que tem .diroito desde 1 do Julho de 1930, o oflcíal om seguida
men~loJlado
por se encontrar ao abrigo do artigo 6.0
do decreto
o 18:G74, do 2G de Julho de 1930:
Major, na situação do reforma, Sebastião Ramalho de
Abreu Macedo Ortigão,
243681, sondo: pensão de reforma 2215G5; lei n. ° 888, 22t$1 G. Tem o limite de v ncimen~os de tenente-corouol
com dois aumento
do 10 por
cento sôbro o sôldo.

;l.

11.° - "inislério tia

IiUt,rtil- 3,l' lIin'c~ão

a) Declara-se
que o nú~ero
Escola Militar no ano lectivo
guinte:
Curso de infantaria
Curso de artilharia.
Curso de cavalaria.
Curso de engenhariu
.
Curso do administração

IInal- f.1l IIqlarliráo

do alunos a admitir na
do

1931-1932

Ó

o

.

10

~O
militar.

3
8

do artigo 13.0 UO decreto
de 1926, com ns r ctiíícaçõos do decreto n.? 13:657, de 23 atI Maio d 1927
(Ordem do Exérclto n.? 6, I." séria, do 15 de Junho
de 1927), e alterações
constantes do decreto n.? 18:8 3,
de 27 de Setembro de 1930 (Ordem do Exército 11.0 16
1.t\ série, de 1930), e para .efeito do .l'~specti\'o provi:
mento, q ue pel~ conselh? de IUstl'uçllo fOI declarado vago
o lugar de professor
ad~un~o do grupo con titnído p la
8.· cadeira. (armas po~tatOls, metralhadora
c ng nho
de acompanhamento,
tiro) e pela 16.' cadeira (tátice d
infantaria).
Os caudidatos
aos referidos lugares u( Vem . ati faz r
às condições prescritas
no artigo 2.0 e
U @ único do
regulamento
para o provimento doa lugnre
do nu gi t&-.
rio da Escola Militar, aprovado pelo decreto n." 1:3:761,
do 13 de Junho de 1927 (Ordem do E.eérl'ito lI.O 7,1.- 86.
rie, de 1927).

b) Declara-se,

nos termos

n." 12:704, do 25 de Outubro

:E.

Os candid: t~!-\ devem ipres ~tar n
<'crlltnda cl
cola, até as quinze horae do tlla t3 do 1art;o de lU!H,
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as suas dcclaraçõo , foitas em papel selado e dirigidas ao
comandante da Escola, instruídas com os documentos a
quo so refere o artigo 3.° o 'ou § único do citado regulamento.
(') Doclaru-so, no termos do urtigo 18." do regulamonto do Arquivo Histórico :\lilital', <luo foi oferecido
no mesmo Arquivo o ~~uinte :
Pelo tenente-coronel do infantaria Belisúrio I'irncnta :
retrato 1'01 gravura do J). :\figuel I; Dezanove monobras
de i7~/'rmtltri(l, obra manuscrita do brigadeiro António
José
laudino do Oliveira Piro intol.
Pelo tenontc-coron 1 do artilharia Fernando Falcão
Pacheco Mona: oito fotografius de oficiais do !lOSSO oxórcito.
]!)31
.l au iro

"
»

»
»

»

Obhllàrlo
10-

pitão módico miliciano .'liguel da Fou oca .\11.1reira.
1~- General, reformado,
António \faria da Silva.
17-('npitl'io
d
rviço de admini t ração militar Carlo Chave Costa.
25- 'I'en IIt -coroncl
de ~lfantllria
.Ioâo do xou a
A ui r
2G-:\IaJur,
reformado,
<;llilh rrne Lni
do
Santos
I' rr ir
~!) .11jur mérli .,) .lo c de Oliveira,
cupitão, lia ituaç 1.1 de re ervu,
11""11 to do . Ta r-imeuto
Lopes l'
t .uenre d
iuf utarlu Edmundo (,1uirino .·llilC~
ti
·t;Ui ·uçüo

'a Ordem do
OIlOP

I'

/;X('TC 'to 11. 22. 2.' éri "lu alio rindo, P: 6;)(), I. 31,
I;:: ..AI!. 'rto», li 'v ler- ': «Alfredu ...
0

.Júlio .Alberto de
l'.stá. conforme.

ou a

chiuppa de .Azevedo.

N.O 4
MINISTÉRIO

DA GUERRA

28 DE FEVEREIRO DE 1931

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se ao exército o seguinte:

1.° - üeereres

Por decretos de 7 do corrente mês:
\lilli Irri" ,Ia li uma -neJlilrll~~o ,Iij fiilllillrh'

Usando da faculdade qno me confere o n.? 3.0 do artigo 2.° do decreto 0.° 12:74~, d 2G de Novembro de
lD2ü, por fõrça do di posto no artigo LOdo decreto
n,? 15:331,
d 9 d Abril de lU.:? , sob propo ta. do Ministro da
uorra, o em conformidade com a decisão do
Jonselho d Ministros : hei por bem decretar que soja
con ideruda nula c de Jl mhum 'feito n parte do d creto
de 20 de Dl'Z rubro d 1930 que reintegra no serviço
ctivo do exército, nos t rmo do artigo 4.° e sous §§
2.° e :3.0 do decreto n." 1 :252, do 2G do Abril de 1930,
o capitão miliciano d artilharia. Urbano da Rocha de
Antas.
O ~Iini ·tro da. Guerra a sim o tenha entendido o faça
'C." cutar. Paços do +ovêrno da República,
7 do Feveroil'o dll19:H.-A.·TÓ.·JO Ó 'CAR DF. FRAGO'O CAmWNAJúlio Alberto de Sousa 'rhlappu de Azevedo.

1101I'riu tia (lU rra -II Ilar" dll fiml

. \~snnllo da faculdade <lU m confere o n.? 3.° do ar2.° do d l'rl'to n." 12:í411, ,h 2ô d Novembro de
1U2G, por fõr
tio di po to 110 artigo 1.0 do decreto
{l.O 15::3:31, de \) d
Ahril d 19:.?, '00 proposta do Mi·
tl~O
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nistro da Guerra:
hei por bom decretar que o inválido
de guerra, nos termos dos artigos 2.° e 3.° do decreto
n.? 1G:443, de 1 de Fevereiro de 1929, em
guina
mencionado,
teoha o posto e antiguidade,
nos termos da
alínea c) do § 1.0 do artigo 67.° daquele decreto, como
vai indicado:
infantaria,
tenente-coronal,
o capitão José
Carlos Botelho Moniz, contundo a antiguidade
desde :?O
de Setembro
de 1917, sendo coneíderado major do 8 do
Janeiro de H116.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido o faça
executar.
Pa~os do Govêrno ela R('pública, 7 do Fevoreiro de 1931.-A~Tó~IO
Ó '('\II DE FRAGOSO CARMONA-

Júlio Alberto de Sousa Schioppa de Azet'edo.

Usando
da faculdade que 1111' confere o n.? 3.° do artizo 2.° do decreto n." 12:740, <lo 2G du Tovembro do
1926, 1101' fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:331, do 9 de Abril de 1 128, oh proposta do Ministro da (i uerra : hei por ben, decretar que os inválidos
do guerra,
nos termos dos artigos 2.° o 3.° do decreto
n,? 1G:443, do 1 de Fovcrclro
de 19:W, em seguida
mencionados,
tenham os pOSI<1 o antiguídad
" nos t 1'mos das alíneas do § LOdo • rtigo G7.° do referido decreto, como vai indicado:
alín a a)-iufantaria:
major,
O capitão Joaquim
Rodrigues
(lo Oli\'riru,
contando a
antiguidade .(~csdo 30 d~ Het~'IIIIIJ'O, de U)20; alíuea b)quadro auxiliar
de artilharia r alfl'res, o primeiro sarFelisgento n.? 592 da 2.11 compauhln de rcíormadcs
berto de Oliveira Molar, cout.mdn a. antiguid:lIlo 11(' sde
1 de Novembro de 1920.
O Ministro da Guerra assim t) tenha entendido e faça
executar.
Paços do Governo d:l U('pública, 7 do Fev _
reiro de 1931.-· A. .róxro ()::;C.\({ IIE F'H,\(lOSO C.\IOIO.' \_
Júlio Alberto de Sousa 'chiulJjJCI de Azevedo.

lllllisli'rindi!

Gllf'rr.I-llq'ilrlil;ill

1111
Gahinl'lc

Usando da faculdade que III., confere o D.O 3.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:7 O, do 26 d NO\,(~lIlbro d&
192G, por fõrça do disposto IlO artigo 1.0 do Ih roto
n. ° 15:331, de 9 de Abril d, U)28, sob proposta do
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:Ministro da
uerr
e em conformidade com a decisão
do Conselho de Ministros: hei por bem decretar que,
por estarem nas condições do d creto n.? 18:252, de 26
de Abril de 1930, os oficiais e argentos abaixo designados sejam r int<'grados o serviço activo do exército,
nos termos do artigo 4.0 o seus §§ 2.0 e 3.0 do mesmo
decreto, com vencim nto a partir de 1 de Julho do ano
findo, ficando por
ta forma anulados os decretos ou
partos de decretos que o passaram à situação em que
presentemente
e encontram, mas sem direito à diferença
de vencimentos durante o t mpo que nela estiveram:
Capitães: do engenharia, Carlos Vonceelau Frazão Sardinha e de ínfantarla, João .:Augusto Gonçalyes
José
Malta.
Tenente de infantaria, miliciano Carlos :\farql1OS das
Novos, José Fran~isco da • ilva e miliciano Manuel Pedro
Rodrigues
Pardal.
Aspirante a oficial de infantaria Luís da Costa Azevedo.
Primeiros sargentos: de iufantarin, António de Brito,
d artilharia, Domingo. Lima da Co ta, de infantaria,
Eduardo Marquca e Jo 'é do autos, de ugenharin, José
da , ilva Nunes e do infantarie, Ulpiano da 'ilva Santos.
cgundos
arrronto : de infantaria, Artur Afonso Barata, João l1aria do Reis, Joaquim Inácio Ameixa, de
eng(\ohada. JOlO da Solcdad Ferreira, Jo é Baptista
Machado Júnior
Jo é de Brito.
O ~Iini tI'O da uerra :1. itn o tenha entendido e faça
executar. Paço do OO\'-'):no da República, 11 do Fover 'iro do 19:31.-A.-'fó_ 10 O \R DE FUAGO o OAlUlO TA_
Júlio Uberto de 011 ia "'chiajJjJa de Azeredo,

U. uudo da fuculdado que m confere o n. o 3.0 do artico 2.0 do doer to n.? 12:740, do 2ü do IO\' nnbro
d 1026, por fOrç do di. 1'0. to no artigo 1. o do decrr to
n. o 1f):3:n, de 9 d Abril d 1928, sob proposta do Mini tI'O da Ou rra
cm conforinidnde COlll n deci ilo elo
C n lho de ..Hui troo : hei por bom decr: tur q uo, por
li tal' na
condi õc do doe eto n.? 1 :~;)2, do !?Il do
Abril de 10:10, o oficial abaixo (h signudo . l'ja !I'iutogrado na itll ção d rt'forll1u, no tl'rmo do t1rtlgo 5.°
do ml' 1110 d crl'to, ('om \"l ucim 'uto 11 partir do 1 do
J u1ho do m smo 'mo, ficnnuo por C tn forma llllulado o
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decreto ou parte do decreto que o passou à situação em
que presentemente se encontra, mas sem direito à diferença de vencimentos durante o tempo que nela esteve:
Alferes reformado António Joaquim de Almeida.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno ~a República, 11 de Fevereiro de 1931. -ANTÓNIO OSCAR DE FRAGOSOCARMONA- Júlio Alberto de Sousa Schiappa de Azevedo.

Concedidas as vantagens de que trata o artigo LOdo
decreto n.? 18:674, de 26 de Julho de 1930, desde as
datas que lhes vão designadas, aos oficiais em seguida
mencionados:
Por ter completado 5 anos de permanência
neral:

no pôsto de ge-

Estado maior general- general Ricardo Júlio I vens
Ferraz, director da arma de artilharia, desde 30 de Janeiro de 1931.
Por terem completado o tempo de permanência no oficial ato
desde as datas em que são considerados tenentes, nos termos do decreto D.O 17:378, de 27 de Setembro de 1.929, necessário para o segundo aumento de iO por cento sôbre o
sôldo:

Infantariatenente-coronel Antero Homem de Noronha, no distrito de recrutamento e reserva n. o 4, desde
1 de Dezembro de 1930; capitães: Alvaro de Pinho
Monteiro Ferreira, adido, no Ministério das Colónias,
desde 1 de J ulho de 1930, João da Encarnação Maçãs
Fernandes na 3. a Repartição da 3.11 Direcção Geral do
Ministério da Guerra, Armando Afonso Henriques, no
regimento de infantaria n.? 5, Caetano Alberto de Barcelos, no batalhão de caçadores n. o 5, Vítor Gonçalves
da Silveira, adido, no Ministério das Colónias, desde 1
•de Dezembro de 1930; artilharia - coronéi s: Alfredo
Balduíno Seabra Júnior, na 3.11 Direcção Geral do Ministério da Guerra, desde 1 de Julho do 1930, Vergílio
Pinto da Silva no grupo mixto independente de artilharia montada n. o 24; cavalariacapitão António Barata
de Matos Heitor, adido, no Ministério das Colónias;
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administração militar-major
Artur Xavier da Mata Pereira, na Manutenção Militar, capitão João Domingues
Peres, na escola prática de engenharia, desde 1 de Dezembro de 1930.
Idem para o primeiro aumento de iO por cento sôbre o sôldo:

Estado maior general- general Augusto Manuel Farinha Beirão, comandante da guarda nacional republicana, desde 1 de Janeiro de 1931; infantaria-capitães:
João Dias Leite Machado, no regimento de infantaria
n.? 8, José Nobre da Veiga, no regimento de infantaria
n.? 15, Luis Teixeira Baptista, no batalhão de infantaria
n,° 47, Alipio José da Cruz Oliveira, no distrito de rea
crutamento e reserva n." 18, António Soares, na 4. companhia de reformados, José Pedro de Matos, na guarda
nacional republicana, José dos Santos Donato e José
Eugénio Santos de Lemos, adidos, no Ministério
do
Comércio, Filipe Cândido do Sousa Dias Ribeiro de
Carvalho, adido, no Ministério das Colónias, desde 1 de
Dezembro de 1930, António Soeiro da Costa, supranumerário permanente, desde 17 de Janeiro de 1931, miliciano do quadro especial, Gustavo Adolfo de Gouveia,
adido, no Ministério do Interior, desde 1 de Dezembro
de 1930; tenentes: Jollo Carvalhais dos Santos, no
quadro da arma, desde 1 de Julho de 1930, Francisco
Alvos Vilela e Manuel Lourenço Novo, na guarda nacional republicana, JOSl' António de Lima, adido, no
Ministério das Colónias; artilharia-tenente-coronel,
Fernando Falcão Pacheco Mena, no grupo mixto independente de artilharia montada n. o 24; major Angelo Ferreira, no colégio militar; capitães: Fausto Henriques
Correia, no regimento de artilharia ligeira n. ° 2, João
da Costa Teixeira Pinto, adido, no Ministério das Colónias, desde 1 de Dezembro de 1930. Segismundo Alvares Pereira o Lima, adido, no Ministério do Comércio,
desde 6 de Dezembro de 1930; cavalaria -- capitães:
António Vieira, no regimento de cavalaria n.? 8, José
Martins de Campos Ferreira, adido, no Ministério das
Oolónias; tenente ]i rancisco da Encarnação Pereira, na
guarda nacional republicana; médico - capitão Francisco
Bicudo de Medeiros, no batalhão dEI caçadores n.? 7,
desde 1 de Dezembro de 19:30~ administração militarcapitão João Josino da Costa, no regimento de infantaria n." 15, desde 2 de Agosto de 1930.
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Quadro especial a que se refere o artigo o.·
do decreto n.· 7:823,
de 23 de Novembro de 1921
Tenente
miliciano
de caminhos
de ferro, do mesmo
quadro,
adido, Policarpo Augusto Rosa Mateus, que se
apresentou
em 2 de Janeiro
findo, por ter deixado de
prestar
serviço no Ministério do Comércio e Comunicações em 21 de Março de 1930.
Disponibilidade
Capitão do serviço de administração
militar, adido,
Manuel Alves Morgado,
que de regresso do Ministério
das Colónias se apresentou
em 30 de Janeiro findo.

'Iillislét'io

!Ia Guerra - ReJlarli~iio G('ral

Por ter completado
o tempo de permanência
no oficialato desde a data cm que 6 considerado
tenente
nos
termos do decreto n." 17:378,de
27 de Setembro de 1929,
necessário
para o segundo aumento de 10 por cento
sõbre o soldo, ao capitão reformado, inválido, Francisco
Pinto Albuquerque,
desde 1 do Julho de 1930.

Concedidas
as vantagens
de que trata o artigo LOdo
decreto n.? 18:674, de 26 de Julho de 1930, desde fi data
que lhe vai designada,
ao oficial inválido do guerra cm
seguida
mencionado,
por tor completado
o tempo do
permanência
no ofieialato desde a data em que é consi-lerado tenente, nos termos do decreto n.? 17:378, de 27
de Setembro
de 19~9, necessário
para o primeiro aumento de 10 por conto sôbro o soldo ao capitão Agostinho de Sá Vieira, desde 1 de Dezembro de 1930.

Concedido
o segundo aumento de 10 por cento sôbre
o soldo desde 1 de Julho do 1930 nos termos do artigo LOdo decreto n. ° 18:G74, do 26 do Julho do mesmo
ano, ao capitão reformado,
inválido, Francisco Pinto do
Albuquerque,
por ter completado
o tempo do perma-
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nêncía no põsto de tenente, necessário
para aquele aumento. nos termos do decreto n.? 17:378, de 28 de Sezembro de 1929.

2. o - Por decretos de H do emente mês:
Conselho Superior de Promoções
Exonerado
de vogal o general Eugénio Augusto
mada Castro Bilstoin de Meneses.
Vogal, o general Eduardo Augusto Marques.

Al-

Adido
Capitão,
supranumerário
permanente,
do regimento
de infantaria.
n. ° 19 António Pedro de Carvalho,
por
ter sido requisitado
pam desempenhar
uma comissão de
'Serviço dependente
do Ministério do Interior,
na guarda
nacional republicana,
devendo ser considerado
nesta: situação desde G do corrente mês.
Inactividade
Coronel farmacêutico, inspector interino do serviço farmacêutico,
Luís Augusto Ribeiro Vieira de Castro, por
ter sido julgado incapaz do serviço temporàrianientc
pela
junta hospitalar
de inspecção,
devendo ser considerado
nesta situação desde 2 do corrente mês.
Disponibilidade
Major de infantaria,
adido, Joaquim Feliciano
-vedo, 'I ue de regresso do Ministério das Colónias
sentou cm 11 do corrente mês.

do Azese apre-

Reserva
Coronéis,
de infantaria,
cm disponibilidade,
António
AI vares Guedes Vaz, c do serviço de administração milital', ios pector do mesmo serviço, Honorato Lúcio d.a Sil va
Morais; capitães, do infantaria,
da inspecção das tropas
<10 comunicação,
J 0110 Francísco
Pá coa; do regimento
de infantaria
n.? 8, António José Teixeira de )Iiranda,
o, supranmncrários
permanentes,
do regimento do infantaria n. o 12, Manuel do Deus Fonseca e do regimento
<10 infuntaria u.? 22, Jo~6 Marinho dos antes, o módico
miliciano Jot o 'I'cixeira da Mota e Costa, o teuento de inÍltnülría,
supr.'lnum rário permanente,
Maurício Correia
<10 Sousa, o primeiro
nos toruios do artigo 78.0 do do-
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creto n. o 17:378, de 27 de Setembro de 1929, modificado
pelo artigo 1.0 do decreto n." 19:175., de 27 de Dezembro do 1930, o segundo nos termos da alínea b) do § 3.0
do artigo 10.0 do citado decreto n.? 17:378, o quarto e o
sétimo por terem atingido o limite de idade, respectivamente nos termos da alínea a) do § 3.° do artigo 10.°
do mencionado decreto n. o 17 :378 e do § 3.° do artigo 61. °
do decreto n. ° 12:017, de 2 do Agosto de 1926, devendo
ser considerados nesta situação desde 12 do corrente
mês, e os restantes por terem sido julgados incapazes
do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção,
devendo ser considerados nesta situação, respectivamente
desdo 26 de Janeiro findo, 2 do corrente mês, 8 do Dezembro último e 26 do mês findo.

3.0 -

Por decretos de 21 do corrente mês:

Concedidas as vantagens do que trata o artigo 1.0
do decreto n." 18:674 de 26 de Julho de 1930, desde as
datas quo lhes vão designadas aos oficiais em seguida
mencionados:
Por ter completado cinco anos de serviço como general:

Estado maior general-- general J osé Justino Teixeira.
Botelho no Conselho Tutelar e Pedagógico dos Exércitos
de Terra e Mar, dosde 30 de Janeiro de 1931.
Por terem completado o tempo de permanência no ofícíalato
desde as datas em que são considerados tenentes, nos termos do decreto n.v t7:378, de 27 de Setembro de i929, necessário para o segundo aumento de iO por cento sôbre ()
sôldo:

Infantaria - major Alberto de. Castro Arez, adido, no
Ministério das Colónias; capitão Eduardo Gomes Martins
Cardoso, adido, no Ministério das Colónias; médicotenente-coronel António da Rocha Manso, DO batalhão de
metralhadoras n.? 2, desdo 1 do Dezembro do 1930.
Idem, para o primeiro aumento de iO por cento sôbre o sôldo:

Infantaria - coronel Joaquim Augusto Tôrres, no regimento do infantaria n." 19; tenente-coronel António
Pires Pereira Júnior, no quadro da arma, desde 1 de Jn-
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neiro de 1931; capitães: J 0110 Teixeira Vaz, na La região militar; Manuel Espínola de Mendonça, no batalhão
de infantaria n. ° 47; Constantino da Costa Azevedo no
Govêrno Militar dos Açõres ; Norberto Joaquim Teixeira
de Castro, adido, no Ministério do Comércio; Francisco
Pinto da Veiga, adido, no Ministério das Colónias, desde
1 de Dezembro de 1930; Aníbal Augusto Ferreira Vaz
e Joaquim dos Prazeres Pereira, no regimento de infantaria n," 9; Leonel de Aleluia da Costa Lopes, no regimonto de infantaria n." 11; Ilídio João Cabral Félix
Campeão, no batalhão de caçadores n." 2; José Maria
Coelho da Mota, no batalhão de metralhadoras n. ° 1;
Bento de Jesus Seguro Ferreira, na carreira de tiro
«Verglleiro-Ducla
Soares», desde 1 de Janeiro de 1931;
tenente José Nogueira, no regimento de infuntaria n." ~O,
desde 1 de Dezembro de 1930; artilharia - capitão J 0110
Vasco de Meneses, no regimento de artilharia ligeira
n.? 3, desde 1 de Dezembro de 1930; cavalaria-major
Rui da Cunha Meneses, no regimento de cavalaria n.? 3,
desde 1 de Outubro de 1930; veterinário-major,
miliciano do quadro especial Alfredo de Almeida Ferreira
e Sousa, na companhia de trem hipomóvel, desde 1 de
Julho de 1930.
Quadro dos oficin.tsfarmacêuticos

Coronel farmacêutico, o tenente coronel farmacêutico
Fernando Augusto da Paixão, contando li. antiguidade
desde 2 do corrente mês.
Direcção do serviço veterinário

militar

Coronel veterinário, director, o tenente-coronel veterinário, inspector do mesmo serviço, António Severino da
Piedade Guerreiro. contando a antiguidade parn. todos
os efeitos desde 22 de Dezembro de 1930.
Quadro dos oficiais do serviço de administração

militar

Coronel do serviço de administração militar, o tenentecoronel do mesmo serviço, adido, professor da Escola
Militar, Luis Pereira Loureiro, contando a antiguidade
desde 14 do corrento mês.
Adidos

Coronel do serviço de administração militar, o tenentecoronel do mesmo erviço, adido, director das oficinas
gerais de fardamento e calçado, Alberto da Silveira

lOô

ORDEM DO EX11:RCITO N.· 4

2.· Série

Lemos,
contando a antiguidade
desde 14 do corrente
mês.
Alferes,
com a patente de tenente. supranumerário,
·do batalhão de caçadores n. o 3, J oaq uim Augusto Nunes,
por ter sido requisitado
para desempenhar
urna comissão
de serviço dependente
do Ministério
das Finanças,
na
guarda
fiscal, devendo ser considerado
nesta situação
desde 12 do corrente mês.
Reforma.
Coronel,
na situação
do reserva,
Afonso de Albuquerque Martins, por ter atingido o limite de idade, nos
termos do § 4.0 do artigo 10.0 do decreto n." 17:378,
do 27 de Setembro
de 1929, devendo ser considerado
nesta situação desde 20 do corrente mês.

'Iillislério da GUeI'f,l- 3. a Hirerçáo G('r.tl-1. n. Rt'IHlrti~ão
Provido no cargo de professor
efectivo da 2G. II ca-deíra da Escola Militar, desde 2 do-Janeiro
do corrente
ano, o major de engenharia
José Fernandes
de Barros .
.JÚnior.

4. o -

Portarias

Por portarias de 6 dJ corrento mês:
'Iillislério da Guma-l\cllóll'liçáo

tio Gahilll'lt'

Dissolvida
a comissão nomeada por portaria de 15 de
Novembro
de 1929, publicada
na Ordem do Exército
D.O 20, 2.a série,
de 2 de Dezembro
do mesmo ano,
-encarregada
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 do artilharia
do costa, incluindo as das ilhas adjacentes, o do comando
da defesa do pôrto de Lisboa, o louvar os seus membros
abaixo mencionados
pela inteligência,
critério,
zõlo e
muita competência
com que so dosemponliarmn
dos trabalhos do que foram encarregados:
Brigadeiro
de artilharia
Daniel Rodrigues de Sousa,
coronel do artilharia
Camilo Amândio
da Silva Sona,
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'tenente- coronel de artilharia Francisco António Real,
major de artilharia Francisco António Pereira dos Santos
oecapitão de artilharia Ernesto Florêncio Cunha.

Nomeado o cidadão Armando de Matos vogal auxiliar
da Comissão de História Militar, na cidade do Pôrto,
nos termos do § 5.0 do artigo LOdo decreto n,o 9:290,
-de 12 do Dezembro de 1923.

Por partarías de 10 do corrente mês:
'Iinislério

dOI Guerra - R('Jlarli~ão

110

Gahinele

Nomeado o coronel de infantaria, com o curso do estado
maior, Liberato Damião Ribeiro Pinto, para fazer parte,
corno vogal, da comissão de estudo da intervenção
do
exórcito portugnês na Grande Guerra, nomeada por
portaria de 17 do Novembro de 1928.

'Iillislério

da Guerra - 3. ti Di rt'('~áo Gml- L a n!'I)arli~ão

Louvado o capitão-tenente da armada, José Vítor
de Sousa Peres Murínelo pela alta cultura scientífica,
dedicação pela educação física e competência de aplicação
de que deu provas durante o tempo em quo, como técnico, fez parte do conselho director de educação física
o exército.

Por portarias de 14 do corrente mês:
llinilério

lIa (lucrra - R(,pilrli~áo do Gahinete

Tendo sido nomeados os oficiais abaixo mencionados
para proceder a todos os trabalhos de extinção da doença
do mórmo quo so manifestou no Depósito do Garnnhõos
e Potris e tendo- se os 111 S1110S oficiais desempenhado
dessa miesão com inteligência, zêlo o muita competência
técuica : manda o Govêrno da República Portuguesa"
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pelo Ministro da Guerra, louvar os referidos oficiais,
atendendo ::LO alto valor económico do trabalho feito
e bem assim ao risco de vida, em trabalhos desta natureza, para quem os executa:
Tenente-coronel
veterinário Macário Evangelista de
Sousa;
Capitão veterinário Henrique de Sant' Ana;
Tenente veterinário João António Lopes Alves.

Nomeado o tenente do infantaria, adjunto da 8. a secção da mesma repartição, Domingos José de Freitas,
para substituir o tenente de infantaria, João Basilio Grave
da Costa Rosa, que pela portaria do 4 de Outubro do
ano findo, inserta na Ordem do Etcército 0.° 17, 2.:1 sórie, de 25 do citado mês, havia sido nomeado para fazer
parte da comissão a que a mesma portaria so refere.

Por portarias de 24 do corrente mês:
llillislrl'in

lia I;III'I'I"a - HI'póll'lil:áu do (,ahilll'lt,

Tendo a comissão do revisão dos padrões de material
de guorra em uso no exército, nomeada por portarias do
18 do Março de 1929 e de 11 de Janeiro de 1930, publicadas nas Ordens do Exército, respectivamente, n.OS 5
e 1 dos mesmos anos, terminado os seus trabalhos o feito
entrega dos respectivos relatórios: manda o Governo da
República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, dissolver :J, referida comissão e louvar os oficiais em seguida
designados, que dela fizeram parte, pela maneira criteriosa e inteligente como so desempenharam da missão
quo lhes foi incumbida, na qual revelaram excelentes
qualidades de trabalho o vastos conhecimentos tócnicos:
Tenentes coronéis: do artilharia, Anacleto Domingues
dos Santos e Abel Joaquim 'I'ravussos Valdês e do serviço de administração militar, António José Rodrigues.
Majores: do infantaria, João Augusto Fontes Pereira
de Melo, de artilharia, Flaviano Eugénio da Costa,
do
engenharia, José da Cunha Lamas.
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Capitães: de cavalaria, Humberto Buceta Martins, e
de artilharia, Fernando Cortês dos Santos e Cândido
Augusto Ribeiro.
Tenente de infantaria Raúl Ferreira Braga.
Tendo o tenente coronel de aeronáutica Luís Carlos
da Cunha e Almeida, revelado na direcção das oficinas
gerais de material aoronáutico, notáveis aptidões na organização do trabalho das oficinas que superiormente
dirige c administra, como ainda recentemente o demonstrou na. construção duma série de aviões de guerra. e seus
motores em condições de custo e perfeição de fabrico
que honram a indústria. militar, patenteando pelo seu
esfôrço e tenacidade a importante função que àquele estabelecimento produtor está reservada na renovação e
grande reparação do material da aeronáutica militar:
manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar o referido oficial pela superior'
inteligência, são critério e notável espírito orientador que
tem revelado na direcção das mesmas oficinas, convertendo-as, em pouco tempo e com os limitados recursos
ao seu dispor, num modelar estabelecimento de trabalho.

Por portarias de 21 do corrente mês:
1lillislÍ'rio da

(,U('I'I'i1 -

3,:l J)irrl'~iio (;('I'al- I, a 1t('IIiIl'li!:iio

Louvado o coronel de infantaria com o curso do estado maior Alberto Guerreiro Peixoto e Cunha, pelo
muito zêlo e competência que manifestou no desempenho
do todas as suas funções docentes na Escola Central de
Oficiais e pela intensiva e útil colaboração prestada ao
comando da. mesma escola desde o período da sua criação.
Louvado o coronel do engenharia, Rui Vitorbo FraRibeiro, pelo muito zôlo e competência que manifestou como instrutor e conferento da Escola Central de
Oficiais, rovelando-so pelos seus vastos conhecimentos
do táctica de engonharia um técnico distinto e um valioso auxiliar do comando na organização dos diferentes
cursos em que tomou parto.
gORO
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Por determinação do Govêrno da República:
~lillistÍ'l'io da Guerra - 1.:l Dil'e('~ão Geral

Adjunto da La Repartição, o capitão de infantaria, do
Arquivo Histórico Militar, António Amílcar Botelho
Coelho.
Adjunto da 3.:l Repartição, o capitão do batalhão de
caçadores n.? 2, Luís António Aparício.

Iliuislério tia GUNT.I- 2, a Dil'e('~ão Geral

Adj unto da delegação da 3. a Repartição na 1. a região militar, o tenente miliciano do serviço de administração militar, do quadro especial da Direcção do mesmo
serviço, Manuel Esteves Cardoso, pelo pedir.
Chefe da 3. a secção da 4. a Repartição, o capitão do
regimento de cavalaria n. o 8, Carlos Duarte Mascarenhas de Meneses.
11iuistél'io da Gum'a-

3,11 Di!'et~rlo G.'!'ill

A dj unto interino da 1.11 Repartição, o tenente- coronel
de artilharia, com o curso do estado maior, no quadro
da arma, João José Pereira Damasceno.
Adjunto do Arquivo Histórico Militar, o tenente de
infantaria, no quadro da arma, Afonso de Távora Ferreira de Abreu.
Conselho de Reoursos

Ajudante do vogal, general na situação de reserva,
Artur Aníbal Botelho, o tenente do regimento de infantaria n.? 16, Cósur Augusto de Oliveira Coelho.
Estado maior general

Ajudante de campo do general, Eduardo Augusto l1arques, o tenente do regimento do cavalaria n,o 7, Eduardo
Sousa de Almeida.
Ajudante de campo do general, Pedro de Paula Pinheiro Machado, o tenente do regimento de artilharia de
costa n.? 2, José Rebelo Cordeiro.
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Adjunto, o tenente miliciano do serviço de administração militar, do quadro especial, das oficinas gerais de
material de engenharia, 11úrio Nogueira de Freitas.
Govérno Militar de Lisboa- Quartel General

Adjunto interino da 2.10 Repartição, o capitão miliciano de infantaria do quadro especial, Arnaldo Armindo 11artins.
Adjunto do conselho administrativo,
o tenente do
quadro auxiliar de engenharia, do regimento de sapadores mineiros, Emídio José.
Comissão téonica de infantaria

Exonerado de vogal. o major de infantaria, João Augusto de Fontes Pereira de 1\11'10.
Vogal o capitão, comandante interino do batalhão de
caçadores n.? 5, Luís Alberto de Oliveira.
Quadro da arma de infanta.ria

Ccronéís, do regimento de infantaria 11.° 12, Jaime de
Campos Ramalho e do regimento do infantaria n. ° 16,
António Bivar do Sousa.
Major, do regimento de infantaria n.? 19, César Amadeu da Costa Cabral, pelo pêdir.
Capitães: de iufautaria João Coelho Borges e do regimonto de infantaria n.? 18, Severino Gonçalves Guerreiro Chaves, ficando o primeiro exonerado de ajudante
de campo do governador militar dos Açõrca.
Regimento de infantaria

n." 15

Alferes, supranumerário,
do regimento de infantaria
n.? 16, João Garcia Alves, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Regimento de infantaria. n.· 6

Tenente de infantaria, do quadro da arma, António
Lourenço Guedes, sem dispêndio para ti. Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria

n,> {)

Alferes, supranumerário,
do batalhão
n.? 6, António Carvalho Sampaio.
Regimento de infantaria

do caçadores

no· 16

Comandante, O corouel do infantaria, do distrito do
recrutamento e reserva n. o 16, Floriano Abílio Leal
Pessoa.
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Batalhão de caçadores n.O2

Capitão de infantaria do quadro da arma Manuel Abrunhosa de Matos.
Batalhão de metralhadoras n.O1

Alferes da escola prática de infantaria Fausto José de
Brito e Abreu, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de metralhadoras

Capitão do regimento de infantaria
Aroosa Correia Cruz, pelo pedir.

n,> 2

n. ° 20, António

Distrito de recrutamento e reserva n.O1

Major de infantaria,
Azevedo Cruz.

do quadro da arma, Pedro

de

Distrito de recrutamento e reserva n.· 9

Capitão do secretariado militar, adido ao quadro nos
termos do decreto n. o 13:020, do quartel general da
1.a região militar, Silvestre António Carneiro Duarte,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
3.' inspecção de artilharia

Inspector interino, o coronel de artilharia, tirocinado,
do quadro da arma, Alberto César de Faria Graça.
Comissão técnica de artilharia

Vogal, o coronel comandante do regimento de artilharia de costa n.? 2, Carlos Augusto de Passos Pereira
de Castro.
Frente marítima da defesa de Lisboa
Comando

Ajudante de campo do comandante, o capitão milídano de artilharia, do quadro especial, do extinto
comando de artilharia do govêrno militar de Lisboa,
Daniel Fernandes de Barros Queiroz.
Tesoureiro do conselho administrativo, o tenente do
quadro auxiliar de artilharia, do regimento do artilharia
de costa n." 2, José Martins da Rocha.
Regimento de artilharia do costa n.O2

Capitão do quadro auxiliar de artilharia, do grupo de
espocialistaa, José Silvestre, sem dispõndio para a Fazenda Nacional.
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Major do regimento
Inácio de Oliveira.
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de montanha n.s 12

de artilharia

Grupo mixto independente de artilharia

ligeira n." 1, José

montada n.· 24

Tenente de artilharia, do quadro da arma, João Alberto Pimenta Vilas Boas Castelo Branco.
Grupo de especialistas

Major do regimento de artilharia ligeira n.? 4, Luís
Gonzaga Bressane Leite Perry de Sousa Gomes,
Grupo de defesa submarina de costa

Alferes do serviço de administração militar do regimento de infantaria n,° 16 Alcino Júlio Pires, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Depósito geral de material de guerra

Chefe do grupo do armazéns, isolado, do Entroncamento, o major do quadro auxiliar de artilharia, Francisco Mota.
Regimento de oa.valaria n.O8

Tenente de cavalaria,
de Figueiredo Gaspar,
Nacional.
Alferes do regimento
do Montalvão Santos e
zenda Nacional.

da coudelaria militar, João José
sem dispêndio para a Fazenda
de cavalaria n. o 2, Jacinto Isla
Silva, sem dispêndio para a Fa-

Regimento de oavalaria n.O 9

Capitão do regimento
Durão Paias.

de cavalaria n." 5 José Correia

Regimento de sa.padores mineiros

Capitão miliciano de pioneiros, do quadro especial,
das oficinas gerais de material de engenharia, Joaquim
Pinto Gomes Júnior, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
2.° grupo

Alferes do serviço do administração militar, do regimento de infantaria n.? 17, Vasco Serapião das Neves
Martins.
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3.° grupo

Tenente do serviço de administração militar, da delegação da 3:1 Repartição da 2.& Direcção Geral do Ministério da Guerra na L." região militar, Alberto Canedo
de Miranda.
Brigada n.s 2 de caminhos de ferro

Tenentes de reserva do distrito de recrutamento e reserva n. o 18 Luis Pinto Vilela e Tirso Gonçalves da
Graça.
Alferes de reserva do distrito de recrutamento e reserva n." 8 Gaspar António Moreira de Sousa.
Inspecçâo da arma de aeronàutfoa

Inspector interino, o tenente-coronel da aeronáutica,
supranumerário permanente, Francisco Xavier da Cunha
Aragão.
Adjunto interi.no, o major de aeronáutica do batalhão
de aerosteiros, Mário da Costa França.
Batalhão

de aerosteiros

Comandante, o major de aeronàutica,
dade, Anselmo de Matos Vilardebó,

em disponibili-

Inspeoção do serviço farmacéutico

Inspector interino, o coronel farmacôutico no quadro,
Fernando Augusto da Paixão.
Inspeoções do serviço de administração milita.r

Adjunto, o capitão do serviço de administração
tar, em disponibilidade, João Viegas Jacinto.
Casa de reclusão temporária

mili-

de S. Julião da Barra

Comandante, o major do quadro auxiliar de artilharia, do grupo do armazéns isolado do Entroncamento,
João dos Santos.
Júri para. avaliar as prova.s especiais de aptidão para. o
pOsto de major dos capitães das divorsas armas no
corrente ano:

Exonerado de vogal eventual, o coronel de infantaria,
tirocinado: David Augusto Rodrigues.
Vogal eventual, o brigudeiro de infantaria, com o
curso do estado maior, João de Almeida.
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da Guerra - RCllarli~ão Geral

Exonerado a seu pedido do cargo de professor efectivo do 2.° grupo de disciplinas do Colégio Militar o
coronel de infantaria Cristóvão Aires de Magalhães.

6. °- ~Iinislério da Guerra - Rf'llarli~áo do Gahinete
Tendo sido agraciados com as mercês da Sociedade
Portuguesa da Cruz Vermelha os oficiais abaixo mencionados, é-lhes permitido usar as respectivas insígnias:
Cruz VerD1.elhade Dedicação

Capitão, na situação de reserva, João Maria da Cunha
Fajardo Losvelos de Ortigosa o tenente médico José Simões do Paço.
Medalha de Agradecbnento

Capitão de infantaria Pompeu Lõbo de SOUS1!.,
n." 2
no distintivo da referida medalha.
Cruz cOlueluol.'ativa
do (;0.° anivc.t'li!Iário
da Cruz VerJuclha Portuguesa

Tenente-coronel,
do quadro auxiliar de engenharia,
António de Sena Cardoso Farinha Relvas.

a) Declara-se que, por decreto de 24 de Janeiro do
corrente ano, publicado no Diário do Govêrno n." 32,
2. a série, de !! do corrente mõs, foram condecorados
com os graus da Ordom Militar de Avis que, respectivamente, lhes vão indicados os s guintes oficiais:
Grl\-cru7.

General Eugénio Augusto de Almada Castro Bilstein
do Menoscs.
Comendador

:Major de aeronáutica

Olímpio Piros Ferreira

Chaves.
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Cavaleiro

Tenentes de infantaria José Maria das Graças e Alberto Ribeiro da Silva Moura; de cavalaria, Júlio Francisco Lopes Pereira e de artilharia, Luís Falcão Mena
e Silva.

b) Declara-se que, pelo Conselho da Ordem Militar
de Cristo, foi autorizado o capitão de infantaria Manuel
Joaquim de Magalhães a usar a palma dourada sobre
a fita das insígnias do grau de cavaleiro daquela Ordem,
com que foi agraciado pela Ordem do Exército n. o 17,
2.3 série, de 1930.
c) Declara-se que, pelo Boletim Militar das Colónias
n.? 1, de lO de Janeiro do corrente ano, foi condecorado, ao abrigo do preceituado no n." 1.0 da alínea a)
do artigo 16.0 do regulamento de 7 de Novembro de 1913,
com a medalha de prata de serviços distintos ou relevantes no ultramar o capitão de infantaria, na situação
de reserva, Custódio António Marques, pela notável serenidade, valor e sangue frio com que conduziu o seu
pelotão na difícil marcha de regresso ao acampamento,
na acção de Macuví, merecendo especial menção do seu
comandante, serviço prestado na campanha contra o
Cuamato, em 1907.
d) Declara-se que, pelo Boletim Milita?' das Colónias
n.? 1, de 10 de Janeiro último, foram condecorados com
as medalhas da classe de assiduidade de serviço no ultramar q ue, respectivamente,
lhes vão indicadas, em
conformidade com as disposiççes do regulamento aprovado por decreto de 7 de Novembro de 1913, os seguintes
oficiais:
Medalha de ouro

Capitão de infantaria Dinis Feio Yale.
Medalha de prata

Capitão de infantaria,
terial de aquartelamento,

em serviço no depósito de maJoão de Araújo Pissarra.

e) Declara-se que, pelo Boletim Militar das Colónias
n.? 1, de 10 de Janeiro findo, foi condecorado com a
medalha militar de prata da classe de comportamento
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exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de Setembro de 1917,
o tenente de infantaria António Henrique Arez Valente
do Couto.

f) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto dê 28
de Setembro de 1017 :
Medalha de ouro
Ministério da Guerra -1.' Direcção Geral
3." Repartiç.-Io

Major de infantaria Virgínio de Azevedo Costa.
Ministério da Guerra-2.·

Direcção Geral

2," Repartiç:lo

Capitão do quadro
Alves Mineiro.

auxiliar

de engenharia

Manuel

Direcção do serviço de administração militar
3,· Repat'tlç:,O

Tenente-coronel do serviço de administração
Amadeu Damasceno Vieira do Castro.

militar

Direcção da. Arma de Engenharia

Brigadeiro João Baptista do Almeida Arez.
Tenente-coronel de engenharia Artur Arsénio de Oliveira Moreira.
Govérno Militar de Lisboa

Coronel de artilharia, tirocinado, Alberto César de
Faria Graça.
Capitão do secretariado militar Francisco Pedro Simões.
L" região militar

_ Major do infantaria José Casimiro Vieira de Abreu.
Regimento de infantaria n,· 3

:\Iajor Nicolau Joaquim de Barros Bacelar.
Tenente do quadro auxiliar de artilharia
Francisco.

Eduardo
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Regimento de infantaria n.· 11

Tenente-coronel

Dinis Sebes Pedro de Sá e Melo.

Regimento de infantaria n.· 21

Tenente Vergilio Rodrigues de Almeida Paiva.
Batalhão de caçadores n. o 1

Capitão José Caetano de Almeida.
Regimento de oavalaria n." 4

Major Leopoldino Xavier da Palma e Paiva.
Capitão José Maria Carrilho de Üarvalho,
Regimento de sapadores mineiros

Capitão do quadro auxiliar
gusto Marques.

de engenharia José Au-

Grupo de especialistas

Capitão do quadro auxiliar de artilharia José Silvestre.
Oolégio Militar,

Tenente-coronel de cavalaria Benjamim Luazes Monteiro Leite e Santos.
Major de infantaria Luís Maria Salema Mousinho de
Albuquerque.
4." companhia de reformados

Capitão de infantaria António Soares.
Medalha de prata
Direcção do serviço de administração militar
3," ReparLiçi'ío

Capitães do serviço de administração militar Jaime
Rebêlo Espanha e António José Álvaro da Silva e Costa.
Tenentes do serviço de administração militar Manuel
Gomes dos Santos e Arnaldo da Costa Moura.
Tenente do secretariado militar Carlos Pinto dos
Santos.
Direcção das tropas de comunioação

Capitão de engenharia

Francisco

Eduardo Baptista.

Govêrno Militar dos AçOres

Capitão médico miliciano, reformado, inválido de guerra,
José Francisco de Freitas.
Alferes miliciano de reserva António dos Reis.
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Regimento de infantaria n.· 6

Tenente Manuel António Teixeira de Macedo.
Regimento de infantaria.

n,> 7

Tenente Manuel José Loureiro.
Regiruento de infantaria n.O21

Alferes António Feliciano Correia Branco.
Regimento de telegrafistas

Capitão Emírcio Leão Maria Magno Teixeira Pinto.
Aspirante a oficial do quadro auxiliar de engenharia
Henrique Duarte.
Batalhão de automobilistas

Capitão José de Noronha Campos.
Capitão Caetano Maria da Cunha Reis.
Escola Militar

Capitão de engenharia

Jorge César Oom.

Guarda. fiscal

Aspirante

a oficial José dos Santos Caeiro •

•
8.

0_

Ilinistério da Guerra - ta Direcção Gcral- 2.11I\epartição

a) Declara-se que o general Artur Aníbal Botelho, que
por decreto de 6 de Dezembro do ano findo foi colocado
na situação de reserva, continua fazendo parte do Conselho de Recursos desde aquela data .

• b) Declara-se que a colocação do tenente-coronel de
Infantaria Tristão Augusto de Noronha Freire de Andrade no batalhão de caçadores n." 8, publicada na Ordem do Exército n.? 1, 2.& série, de 17 do mês findo, é
como comandante.
.
c) Declara-se que o major de infantaria no quadro da
arma César Amadeu da Costa Cabral presta serviço no
distrito de recrutamento e reserva n." 14.
d) Declara·so que o capitão de infantaria Amadeu Gomes de Figueiredo, adido, em serviço no Ministério do,
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Interior, na guarda nacional republicana,
mesma situação de adido, mas em serviço
das Colónias, por ter sido requisitado para
o cargo de governador da colónia de Cabo

continua na
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desempenhar
Verde.
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e) Declara-se que os capitães de infantaria Nestor de
Oliveira Lobo e Silva e Manuel António da Silva Pereira, e o tenente de infantaria, em disponibilidade, Tadeu Henrique Pinto, chegaram à sua altura para entrar
no quadro.

f) Declara-se que o tenente de infantaria António Joaquim Alves Melão deixou de estar suspenso das funções.
do serviço nos termos do artigo 170.° do regulamento
de disciplina militar.
g) Declara-se que o coronel de artilharia José Paulo
Fernandes Júnior deixou de fazer parte da comissão
técnica de artilharia em virtude da sua colocação no quadro da arma pela Ordem do Exército n," 1, 2. série, do
corrente ano.
A

h) Declara-se que o tenente-coronel de artilharia, com
o curso do estado maior, João José Pereira Damasceno,
que pela presente Ordem do Exército é colocado na.
3. Direcção Geral do Ministério da Guerra, como adjunto
interino da La Repartição, acumula estas funções com
as de professor provisório do Instituto Profissional dos.
Pupilos do Exército, que já desempenhava desde 11 de
Dezembro de 1928.
A

t') Declara-se que o tenente de cavalaria João da Cunha
Baptista freqüentou com aproveitamento no ano findo o
curso de comandante de esquadrão.

J) Declara-se que o tenente Luis Ferreira Pinto e o
alferes Ápio Felisberto Nunes de Almeida ambos de
cavalaria o adidos, em serviço no Ministério do Interior,
na guarda nacional republicana, continuam na mesma
situação de adidos, mas em serviço no Ministério das.
Colónias, por terem sido requisitados para desempenhar
uma comissão de serviço dependente do referido Ministério nos termos do artigo 5.° do decreto n." 13:309, de
23 de Março de 1927, desde 5 do corrente mês.
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k) Declara-se que o major de engenharia, na situação
de adido, Hermínio José de Sousa Serrano acumula com
DS funções que desempenha na Escola Militar as de instrutor da Escola de Transmissões.

1) Declara-se que fica sem efeito a colocação, inserta
na Ordem do ExéTci'to n.? 1 do corrente ano, respeitante
no major de engenharia Hermínio José de Sousa Serrano.
m) Declara-se que o major de aeronáutica Mário da
Costa França, que pela presente Ordem do Exército é
colocado na Inspecção da arma de aeronáutica como
adjunto interino, acumula êste cargo com o de director
dos serviços de obras e propriedades militares na Direcção da arma de neronáutica.
n) Declara-se que o tenente-coronel veterinário supranumerário Filipe Maria Caiola chegou à sua altura para
entrar no respectivo quadro.
r

o) Declara-se que o capitão do serviço de administração militar, em disponibilidade, António Augusto da
Oosta Alves chegou à sua altura para entrar no respectivo quadro.

..

p) Declara se que ficam sem efeito as declarações das
alíneas s) e t) do n.? 9.0 da Ordem do Exército n.? 3,
2. a série, do corrente ano, respeitantes aos capitães do
serviço de administração militar Adolfo Moreira de Freitas e Armando Vergílio Pinheiro da Silva Azevedo.

q) Declara-se que o tenente do secretariado militar
José de Almeida Costa Jardim, a quem se refere a declaração y) inserta na Ordem do Exército n." 3,2.' série, do corrente ano, está adido ao quadro.
r) Declara-se que o alferes do secretariado militar
António Alberto Leopoldo presta serviço na 2. a Repartição da La Direcção Geral do Ministério da Guerra
desde 21. de Novembro do ano findo.
s) Declara-se que tendo terminado os seus trabalhos
o júri de exames pam. alferes chefes de banda de m~·
sica, fi quo se refere a alínea o) do n." 9.° da determl
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. ão inserta na Ordem do Exército n.? 8, 2..1 série, de
~~ç de Maio do ano findo, é o referido júri dissolvido.

t) Declara se que os oficiai.s abaixo designados terminaram o curso do estado maior nas datas que para cada
um vão indicadas:
_
Capitães de artilharia

José da Costa Pereira E8ta~0 de Sacadura Bote Côrte
Real, José Viana Correia Guedes e João Carlos de Sá
Nogueira, em 22 de Julho de 1030.
Tenentes de infantaria

Luís Auansto Soares de Sousa Sanches, em 2~ do
.Tulho de 1130; Frederico da Costa Lopes da Silva,
João Cândido Figueiredo Valente, Manllel Gomes de
Araújo o Fernando dos Santos Costa, em 23 de Julho
de 1930.
'li) Declar~.se que o cl~rso de informação do 2.0 grau
para os capitães dos serviços no presente ano escolar da
Escola Central de Oficiais tem jnício em 9 de Março
próximo, ficando assim alterado nessa parte o quadro
de distributçüo publicado na alínea a) do n. o 11. o da Ordem do Exérrito n. o 1, 2. a série, do corrente ano, e devendo os oficiais nomeados pela alínea t) do n. o 8.0 da
Ordem do Exército n. o 23, 2. a s{lrio, do 1930, ser
:rnandadús apresentar na referida Escola somente pelas
12 horas do dia 8 daquele mês.

v) Declara-se que no dia 9 de Mar~o próximo tem início na Escola Central de Oficiais o curso de informação
do 3.° grau para os tenentes· coronéis médicos, veterinários e do serviço de administração militar.
x) Nos termos do artigo 3.° do regulamento para o
provimento das vacaturas no quadro }lrrmanente dos oficiais farmacêuticos, aprovado pelo decreto n.? 8:54G, de
~9 de Novembro de 1922, faz-se público que foram admitidos ao concurso para o referido provimento os secuintos candidatos:
e
Santos Parreira da Conceição, João PernanQ_es Faia,
Rui A~gll.stO ~lves Mondes, Joaquim Marques Boavida,
António Pereira Pascoal, José da Rocha António Augusto Castanheira Samuel, António Man'uel de Matos
Viegas e Caml)os, Augusto Liberato de Faría Gorsão,
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António José Paulo Valente e José Maria de Seixas
Serra.
Serão também admitidos, se até às dezasseis horas do
dia 21 do corrente apresentarem na Direcção do Serviço
de Saúde Militar o original da sua carta de formatura
ou certificado original passado pela respectiva Universidade provando que êsse documento lhes está sendo passado, os seguintes candidatos:
Manuel de Cabral de Lucena e Sampaio, Manuel do
Nascimento Pires Cabral e José Carlos Gomes.
Todos os candidatos admitidos e aqueles que dentro
~o prazo referido apresentarem o documento que lhes vai
índicado devem comparecer no Hospital Militar Principal de Lisboa, pelas doze horas do dia 23 de Fevereiro
corrente, a fim de serem submetidos à respectiva junta
hospitalar de inspecção.
Para êsse efeito devem todos os candidatos que sejam
militares, ao serviço ou licenciados, solicitar da sua unidade a respectiva guia de marcha, com que devom apresentar-se ao presidente da junta no dia e hora marcados
para a inspecção.
Para o mesmo efeito os candidatos isentos solicitarão
essa guia na Direcção do Serviço de Saúde Militar até
as dezasseis horas do dia 21 do corrente.
O aviso para o início das provas será fixado no dia
seguinte ao da inspecção, às onze horas, na Farmácia
Central do Exército.
y) Publica-se o acórdão proferido pelo Supremo Tríbunal Militar no auto de recurso interposto perante o
mesmo tribunal pelo tenente- coronel de infantaria, com
o curso do estado maior, com a patente de coronel, Joaquim Maria de Oliveira Simões:
Acordam os juízes do Supremo Tribunal Militar:
Joaquim Maria de Oliveira Simões, com a patente de
coronel de infantaria, com o curso do estado maior, apresentado na 2. Repartição da La Direcção Geral do
Ministério da Guerra, diz que, com base no § único do
artigo 83.0 do decreto n. o 17 :378, de 27 de Setembro
de 1929, requere apelação da determinação expressa no
extracto do decreto de 22 de Dezembro de 1928 (Ordem.
do Exército n." 19, 2.11 série, de 31 de Dezembro do
mesmo ano) isto é recorre do decreto com fôrça de
lei que negou pro~imento ao recurso interposto pelo
recorrente para o Conselho de Recursos. 1tste no seu
II
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parecer foi de opinião que o requerente recorrente fõsse
considerudo coronel supranumerário no corpo do estado
maior. O recorrente no seu requerimento inicial alega as
razões em que funda o seu pedido, pois q~e, tendo .sido
promovido ao pôsto de coronel por decreto de 12 de
Maio de 1928, foi depois, em vista do decreto de 26 de
Maio de 1928, mandado considerar na sua situação anterior, pelo que sofreu baixa de pôsto,
É contra isto que recorreu ao Conselho de Recursos,
e agora para êste Tribunal, porque o decreto do Govêrno
lhe negou o direito à promoção que entendia o Conselho
de Recursos lhe deveria pertencer.
O ajudante general do exército entende que o presente
recurso não é de atender neste Tribunal em vista da disposição transitória do artigo 15.0 do regulamento para
.a interposição dos recursos (decreto n. o 18:498, de 23
de Junho de 1930).
Neste Tribunal tiveram vista o magistrado promotor,
que lançou o seu visto, e o distinto defensor oficioso, que
entendeu que o Tribunal é competente para conhecer do
recurso. O processo seguiu os seus termos.
O que tudo visto:
Considerando que a competência deriva da lei, e que
não há lei alguma que dê a êste Tribunal O poder de
julgar e decidir, em recurso, dos acórdãos do Supremo
Tribunal de Justiça, ou ainda das decisões, decreto-lei,
embora sui qeneris, do Conselho de Ministros;
Considerando que são bem claros os termos do § único
do artigo 83.0 do citado decreto n. o 17:378, e, segundo
êles fixam a competência dês te Tribunal, somente das
decisões do Conselho de Recursos, ou das do Conselho
Superior de Promoções, é que poderá recorrer-se para
o Supremo Tribunal Militar, nas duas hipóteses, qualqu r
delas prevista nesse parágrafo único;
Considerando que esta jurisprudência, aceite por êste
Tribunal, já foi firmada por êle em vários acórdãos desta
data;
Pelos fundamentos expostos:
O Tribunal abstém- se de conhecer do pedido, declarando-se incompetente para tal fim.
z) Publica-se o acórdão proferido pelo Supremo 'I'rí-.
bunal Militar no auto de recurso interposto perante o
mesmo Tribunal pelo tenente-coronel de infantaria, com
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com a patente de coronel, Joa-quim dos Santos Correia:
Acordam os Juizes do Supremo Tribunal Militar:
Joaquim dos Santos Correia, tenente-coronel
de infantaria,
com o curso do estado maior e com a patente
-de coronel, recorreu
para êste Tribunal,
ao abrigo do
§ único do artigo 83. o do decreto n. o 17 :378, de 27 de Setembro de 1929, por não ter sido homologado
o parecer
do Conselho de Recursos,
para onde havia recorrido,
porque,
tendo sido promovido ao pôsto de coronel, em
12 de Maio de 1928, foi, em 26 do mesmo mês, man-dado considerar,
para todos os efeitos, na situação anterior.
O Conselho de Recursos foi de parecer que o recor.rente fõsse considerado,
para todos os efeitos, coronel,
supranumerário,
do corpo do estado maior.
Não foi porém homologado
êste parecer pelo Ministro
-da Guerra,
que, por isso, submeteu
à apreciação do
Conselho de Ministros êsse parecer, resolvendo dever denegar provimento
ao recurso por decreto de p2 de Dezembro de 1928 (Ordem do Exército n.? 22). E por isso
-que o recorrente
se dirigiu a êste Tribunal,
sustentando
o seu direito com as razões que alega no seu requerimento.
,
O ajudante-general
entende
que o recorrente não está
nas condições legais para formular o seu recurso, artigo
15. e (transitório)
do regulamento
para a interposição
de
recursos (§ único do artigo 83.0 do decreto n.? 17:378 e
decreto n. o 18:498).
O processo seguiu os seus termos legais.
O que tudo visto:
Considerando
que a competência
deriva da lei, e que
~ão há lei alguma que dê a êste Tribunal o poder de
,Julgar-decidir
em recursos
dos acórdãos
do Supremo
Tribunal
de Justiça,
ou ainda também
das decisões,
decreto-lei,
embora sui generis, de Conselho de Ministros;
Considerando
que são bem claros os termos do § único
do artigo 83.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro
de 1929, e, segundo êlcs, os que fixam a competência
dêste Tribunal,
somente das decisões do Conselho de Re{!ursos, ou do Conselho Superior
de Promoções,
é que
poderá recorrer-se
para o Supremo Tribunal Militar, nas
duas hipóteses previstas nesse § único;
0nsiderando
que esta jurisprudência,
aceite por êste
Trlbunal, já foi firmada em vários acórdãos desta data-;

-o curso do estado maior,

9
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Pelos fundamentos expostos:
O Tribunal abstém-se de conhecer o pedido, declarando-se incompetente para. tal fim.

9.°_ \linislério

lia GUI'l'I'a -

2. a J)il'(',~áo (,eral- 3.:l Rrpm'liçáo

a) Vencimentos que nos termos da lei n.? 1:668, de 9
de Setembro de 1924, e decreto n.? 18:674, de 26 de
Julho de 1930, competem aos oficiais em seguida mencionados, transferidos para a situacão de reserva:
Coronel de infantaria António Alvares Guedes Vaz,
535,527. sendo: pensão de reserva, 326a70; 0,14 por
cento, 30a15; lei )1.°888, 3M68; lei n.? 1:332,142674;
do vencimento total 7M3.! são pelo Ministério das Colónias, sendo Cabo Verde a província onde serviu. Tem
dois aumentos de 10 por cento sõbre o sõldo.
Coronel do serviço de administração militar Honorato
Lúcio da Silva Morais, 37M44, sendo: pensão de reserva, 277a20; lei n." 888,27672; lei n." 1:332, 66a52.
Tem um aumento de 10 por cento sõbre o sõldo.
Major de infantaria Miguel de Almeida Júnior, 407a52,
sendo: pensão de reserva, 2b4d10; 0,14 porcento, 17a59j'
lei n.? 888, 2M16; lei n." 1:332, 108~67; do vencimento
total 18alO são pelo Ministério das Colónias e 18alO
pelo Ministório das Finanças, sendo Angola a província
onde serviu. Tem dois aumentos de 10 por cento sõbre
o sõldo.
Capitão de infantaria Manuel de Deus Fonseca, 194~)41,
sendo: pensão de reserva, 167650; 0,14 por cento, 3ó04;
lei n." 888, 17~05; lei n.? 1:332, 6682. Tem um aumento
de 10 por cento sobre o sôldo.
Capitão, de infantaria António José Teixeira de Miranda, 385;$44, sendo: pensão de reserva, 226687; 0,14
por cento, 30;'$10; lei n.? 888, 2M69; lei n." 1:332,
102a78; do vencimento total 25t$69 são pela província
da Guiné e 68t$52 são pela província de Angola. Tem.
dois aumentos de 10 por cento sõbre o soldo.
Capitão de infantaria João Francisco Páscoa, 307a66,
sendo: pensão de reserva, 202850; 0,14 por cento.
14t$17; lei n. ° 888, 2M66; lei n. ° 1:332, 69~33; do vencimento total 21i$45 são pela província de Moçambique
e 14a30 pelo Ministério do Interior. Tem um aumento
de 10 por cento sõbre o sõldo,
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Capitão de infantaria José Marinho dos Santos, 370i$95,
sendo: pensão de reserva, 206625; 0,14 por cento,
41tS05; lei n. ° 888, 24~73; lei n,° 1:332, 98;592; do vencimento total 20M07 são pela província de Angola. Tem
um aumento de 10 por cento sobre o soldo.
Tenente de infantaria Maurício Correia de Sousa,
157;502, sendo: pensão de reserva, 138;563; 0,14 por
cento, 9J51; lei n.? 888, 8;588; do vencimento total
33i$25 são pela província de Angola. Tem um aumento
de 10 por cento sôbre o sóldo.
b) Rectificados se publicam os vencimentos a que têm
direito, desde 1 de Julho de 1930, os oficiais em seguida mencionados, por se encontrarem ao abrigo do
artigo 6.° do decreto n." 18:u74, de 26 de Julho de 1930:
Coronel, na situação de reforma, João Segundo Adeodato Rola Lôbo, f:J52t$,sendo: pensão de reforma, 4006;
lei n.? 888, 40fijj lei n.? 1:332, 1126. Tem o limite de
vencimentos de general com o primeiro aumento.
Coronel, na situação de reforma, João Maria de
Aguiar, 581;590, sendo: pensão de reforma, 39M; 0,14
por cento, 39626; lei n." 888, 43M2; lei n." 1:332,
104i$22; do vencimento total 85614 são pela província
de Angola. Tem o limite de vencimentos de general
com o primeiro aumento.
•
Tenente-coronel, na situação de reserva, Augusto César Barbosa, 396r$60, sendo: pensão de reserva, 276621 ;
0,14 por cento, 3609; lei n." 888, 27r$93; lei n.? 1:332,
89a37. 'rem o limite de vencimentos de tenente-coronel
com o segundo aumento de 10 por cento sõbre o soldo.
c) Rectificados se publicam os vencimentos a que tem
direito o oficial abaixo mencionado, em substiturção dos
que lhe foram atribuídos pela Ordem do Exército n." 20,
2.11 série, de 28 de Novembro de 1930:
Capitão, na situação de reserva, António de Sousa
Resendes, 370;$41, sendo: pensão de reseJ:va, 226,$87;
0,14 por cento, 26~84; lei n." 888, 25~37; lei n,? 1:332,
9M33; do vencimento total 84618 silo pelo Ministério das
Colónias, sendo Moçambique a última província onde
serviu. Tem dois aumentos de 10 por cento sobro o
sOldo.
d) Rectificados se publicam os vencimentos a que tem
diroito, desde 1 de Julho de 1930, o oficial em seguida.
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mencionado, nos termos do decreto n.? 18:674, de 26 deJulho de 1930:
Major, na situação de reforma, Felizardo António
Adão Alves Pereira e Silva, 231624, sendo: pensão dereforma, 205549; 0,14 por cento, 8663; lei n. o 888,.
17612; do vencimento total 61580 são pela província deMoçambique e 6680 são pela província de Angola. Tem
dois aumentos de 10 por cento sõbre o soldo.

e) Declara-se que a rectificação de vencimentos constante da alínea d) da determinação 10. a da Ordem do>
Exército n. o 3, 2. a série, do corrente ano, dá direito aos
respectivos vencimentos desde 1 de Julho de 1930.

10. o -llinislério
Instituto

Feminino

da Guerra - Rel)arli~âo Geral
de EduORQâo e Trabalho

Faz-se público que se encontra aberto, por trinta dias,
a contar da data da publicação no Diário do Govêrno,
concurso documental para o preenchimento de duas vagas
de professora interna do 1.0 grupo de disciplinas do Instituto (instrução primária elementar).
Os requerimentos das candidatas, acompanhados dos
documentos fixados no decreto n.? 18:879, de 25 de Se.
tembro de 1930, publicado no Diário do Govêrno n.? 223,
La série, da m.esma data, devem ser entregues, no prazo
acima indicado e até as quinze horas do último dia do
concurso, na secretaria do Instituto, em Odivelas, ondese prestam todos os esclarecimentos, das onze às dezassete horas, em todos os dias úteis.

lliloslério

ua Gucl'J'a - Couselho de Recursos

Éditos de trinta. dias

Pelo Conselho de Recursos correm éditos de trinta
dias, a contar da data da presento Ordem, citando o ofl'clal abaixo designado para, na qualidade de recorrido
que é, apresentar, querendo, contestação no processo
que no mesmo pende e em que Alberto Augusto .de Figueiredo Sarmento, aspirante a oficial de infantaria,
recorre por se julgar preterido na sua promoção a alferes do recorrido I alferes de infantaria, Paula da Silva.
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ObituárIo
1930
Dezembro 19 - Capitão médico miliciano José Félix Farinhote.
»
29 - Tenente de infantaria Manuel Lopes Felgueira.
»
30 - Capitão
médico miliciano António de Almeida,
Trinta.
1931
Janeiro
9 - Tenente, na situação de reserva,
Urbano Dias.
Furtado.
,.
28 - General, reformado, Maximiliano Augusto Cabedo.
Fevereiro
3 - Alferes, na situação de reserva, Joaquim Ferreira,
Mataforne.
»
8 - Coronel, graduado, na situação de reserva, Artur
Teixeira
Bastos e capitão, reformado, João Pedro de Magalhães.
))
10 - Tenente de cavalaria António Augusto Rodrigues.
Miguel.
»
11- General de divisão, reformado, José de Oliveira
Garção de Carvalho Campêlo de Andrade e tenente, reformado,
Luís Alberto
Miranda
da.
Costa.
»
12 - Coronel, reformado, Carlos Augusto da Silva Leitão, major, reformado, Jacinto de Araújo e alferes, reformado, António Ribeiro da Silva.
li
17 _ Major, reformado, Luís Inácio de Assunção e capitão do quadro auxiliar de artilharia
José Carapinha.

Rectiq.CRQões
Na Ordem do Exército n.? 14, 2.· série, do ano findo, P: 397,1. 2,
onde se lê: "Rosário», deve ler-se: "Rosado".
Na Ordem do Exército n.s 16, 2,- série, do ano findo, p. 4tl0t
1. 4, onde se lê: «Rosário", deve ler-se: "Rosado».
Na Ordem do Exército n.s 23, 2.- série, do ano findo, p. 722r
l. 27, onde se lê: "Conselho administrativo»,
deve ler-se: «Conselho de administração».

Júlio Alberto de Sousa Schiappa de Azevedo~
Está conforme.

o Ajudante

General,

I.

o

o

MINISTÉRIO

DA GUERRA

21 DE MARCO
, DE 1931

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(2.a Série)
Publica-se

ao exército

o seguinte:

1. o - Decretos

•

Minislério da Guerra - Reparli~ão do Gabinete

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 e em conformidade com a decisão
do Conselho de Ministros: hei por bem decretar que,
por estarem nas condições do decreto n.? 18:252, de 26
de Abril do 1930, os oficiais e sargentos abaixo designados sejam reintegrados no serviço activo do exército,
nos termos do artigo 4.0 e seus §§ 2.0 e 3.0 do mesmo
decreto, com vencimento a partir de 1 de Julho do Imo
findo, ficando por esta forma anulados os decretos ou
partes de decretos que os passaram à ,sit,uação ,e.m que
presentemente se encontram, mas sem direito à diferença
de vencimentos durante o tempo que nela estiveram:
Capitães: de infantaria, Fernando Inácio Gomes e
Francisco Salgueiro da Silva, e do serviço da administração militar José da Câmara Sampaio.
Tenente de infantaria João Manuel Gomes.
Alferes de infantaria Horculano Pereira Guerreiro.
Sargento ajudante de engenharia Joaquim Simões Castelo.
.
Primeiros sarzentos : de infantaria, Alfredo Martins
Pereira, Joaqui:
Augusto Quaresma, .José António Si-
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mão, o cadete de infantania jS~bhstjão Santos Gonçalves.
Pereira e de engenharia "Man'uel'do Espírito Santo.
Segundos sargentos: .artíficede engenharia
Júlio Rodrigues Mourão, e de. engeullaria Próspero Rodrigues;
de artilharia
Eduardo Augusto da Silva Bustos;
de infantaria, Ernesto Constâncio,
grnesto Frederico Pereira
Faria,
Francisco
'Jiei:&:aim Queiroz eHenriquo Fernandes.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços-do
Governe da República;
7 de Março
de 19_31..-::-ANTÓNIOOSCAR DE Ij'RA~OSO CARMÓNA-Júlio-

Alberto de Sousa Schiappa de Azel:edo.

Usando
da faculdade que me confere o n.? 3.° do 'artigo 2.° do decreto n." 12:740,
de 26 de Novembro
de 1926, por íórça do disposto no artigo LOdo decreto
n." 15:331, de 9 de, Abril de 1928, sob proposts do Ministro ela Guerra
e em conformidade com a decisão do
Conselho de Ministros:
hei por bem decretar que, por
estar nas condições do decreto n.? 18:252, do 26 de
Abril de 1930, o oficial abaixo designado
seja reformado nos termos do artigo 3.°, n.? 2.°, do mesmo decreto, com vencimentos
a partir do 1 do Julho de 1930,
ficando por esta forma anulado o decreto ou parte do
decreto que o passou à situação em que presentemente
se encontra, mas sem direito à diferença de vencimentos
durante o tempo que nela osteve :
Tenente
do infantaria
Luís Emílio dos San tos Seca.
O Ministro da Guerra assim' o tenha entendido e faça.
'executar.
Paços do Governo da República, 7 do Março
de 1931.-A~TtJ.'ÓNIOÓSCAR'DE' FRAGOSO CARMONA-Júlio

Alberto de Sousa Schiappa .de Azevedo.

llillistério da Guerra - nrvarti~ão Geral
Usando da faculdade que mo confere
tigo 2.° do decreto n.? 12:740 de 26
1926, por fõrça do disposto no artigo
n." 15:331, de 9 de Abril de Hl28, sob
nistro da Guorru: hoi por bem decretar
de guerra,
nos, termos dos artigos 2.°

o n.? 3.° do arde Novembro de
1.0
decreto
proposta do Mique ó inválido
e 3.° do decreto

ao
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n.? 16:443, de 1 de Fevereiro
de 1929, em seguida mencionado, tenha o -põsto .o anti.guidad~" nos termos da alínea b) do § l .? do-artigo 67.° daquele decreto, como vai
indícado ; quadro auxiliar do serviço de saúde - alferes,
o primeiro sargento reformado n.? 67 da 7.~ companhia
de reformados,
'Manuel Robalo dos Santos, contando a
antiguidade
desde: 1 de Novembro de 1929.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 7 de Março
de 1931.- ANTÓNIO OSCAR DE FRAGOSO CARMONA-'-

Júlio Alberto de Sousa Schiappa de .Azevedo.

llillistél'io da Guerra - nrpal'li\áo

Gel'ill

Usando da aculdade gueme
confere o n. o 3.0 do ar.
tigo 2.0 do decreto n.? 12:740, de 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 Mi.
nistro da Guerra: hei por bem decretar que o inválido
de guerra,
nos termos dos artigos 2.0 e 3. o do decreto
n." 16:443, de 1 de Fevereiro de 1929, emseguida mencionado tenha o posto e antiguidade,
nos termos
da
alínea b) do § 1.0 do artigo \37.0 daquele decreto, como
vai indicado: infantaria - alferes, o sargento ajudante reformado, n." 439 da 4.n companhia de reformados, M:írio
de Pinho, contando :1 antiguidade
desde 1 de Novembro
de 1939.
O Ministro da Guerra assim o tenha' entendido e faça
executar. Paços do Governo da República,
14 de Março
de 1931 - ANTÓ:~UO ÓSCAR DE FRAGOSO CAIUIONA-

Júlio Alberto de Sousa Schtopp« de Azeuedo,

2.

o-

Por decretos de 28 do mês findo:

Bupranumer

ár!o

. Capitão, Q tenente de infantaria,
no quadro da arma,
Carlos do Jesus Vilhena,
contando
:1 antiguidade
do
pÔs.to e pura efeitos de vencimentos.
rospeotivamerrtc,
desde 30 do Setembro de 1929 e 1 de Uar.ço do 1930.
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Adidos

Tenentes, supranumerário permanente, do regimento
de infantaria n.? 16, José Augusto 'Correia, e do regimento de cavalaria n.? 2, António da Oosta, e alferes do
rezimento de cavalaria n. ° 7 Luís Valentim Deslandes,
po~ terem sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes do Ministério do Interior,
na guarda nacional republicana, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 21, 23 e 17
do corrente mês.
Disponibilidade

, Capitão de infantaria, adido, Frederico Tamagnini de
Sousa Barbosa, que de regresso do Ministério das Colónias se apresentou em 21 do corrente mês.
Reserva

General, graduado, adido, em serviço no Ministério
das Colónias, João Maria Esteves 'de Freitas Júnior,
coronéis de infantaria, em inactividade, João António
Gordo e, com o curso do estado maior, adido, professor
do Oolégio Militar, JQão António Correia dos Santos, e
tenente do batalhão de caçadores n.? 1 António Pires, o
primeiro e o. último por terem atingido o -Iirnito de
idade, nos termos do § 3.° do. artigo 10.0 do decreto
n." 17:378, de 27 do Setembro de 1929, devendo ser
considerados nesta situação, respectivamente, desde 24
e 23 do corrente mês, e os dois restantes por terem
sido julgados incapazes do serviço activo pela j unta hospitalar de inspecção, devendo ser considerados nesta situação desde 16 do mês corrente.

3.

o-

Por decretos de 7 do corrente mês:
llillislüio

tia tiner!'a - f. a Di!'cc\áo Geral-i.

a R(']larli~;LO

Condecorado com a medalha militar de prata da classe
do .bons serviços, nos termos da alínea a) do § 2.° do
urtigo 8.° do regulamento para a concessão da medalha.
militar, de 28 de Setembro de i917, com referência à
última parte do artigo 10.0 do mesmo rezulamento o
major de aeronáutica Eduardo do Rosári; Gonçalv~s.
Oondecorado com a medalha militar do prata da classe
de bons serviços, nos termos da alínea a) do § 2.° do
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artigo 8.0 do regulamento para a concessão da medalha
~i~itar, de 28 de Setembro de 1917, com referência à.
ultima parte do artigo 10.0 do mesmo regulamento, o tenente miliciano de infantaria, do quadro especial, em
serviço na guarda fiscal, Manuel Duarte Silva.

Ilinislério da Guerra _1.4 Dire('~ão Gerotl- 2. a l\rjlarliçáo

Concedidas as vantagens de que trata o artigo 1.0 do
decreto n.? 18:674, de 26 de Julho de 1930, desde as
datas que lhes vão designadas, aos oficiais em seguida
mencionados:
Por terem completado o tempo de permanência no oficialato
desde as datas em que são considerados tenentes, nos termos
do decreto n.s i7:378, de 27 de Setembro de t929, necessário
para o segundo aumento de iO por cento sôbre o sôldo:

Infantaria-c- major Joel Henrique Gomes Vieira, adido,
no Ministério das Colónias, desde 1 de Julho de 1930,
capitão Gonçalo Lôbo Pereira Caldas de Barros, no regimento de infantaria n. o 4; administração militarcapitão Horácio de Oliveira Marques, adido, no Ministério das Colónias, desde 1 Qe Dezembro de 1930.
Idem, para o primeiro aumento de tO por cento sôbre o soldo :.

Estado maior generalgeneral Pedro Paula Pinheiro
Machado, desde 31 do Dezembro de 1930; Infantaria-ecapitão Josino da Costa, na Escola Militar, desde 1 de
Dezembro de 1930, tenentes: Armindo de Almeida Machado, supranumerário permanente, desde 1 de Julho de
1930, Avelino de Aguiar Câmara, no regimento de infantaria n. o 13' artilharia - tenente-coronel Fernando
Pimentel da Meta Marques. na fábrica de armamento,
munições e viaturas. capitão Ramiro Antunes Farinha
Pereira, no grupo míxto independente de artilharia montada n. o 24, desde 1 de Dezembro de 19130; médicocapitão João Garcia Correia Ribeiro, no Instituto Feminino de Educação e Trabalho; veterinário - capitão António Tavares Lebre, no regimento de cavalaria 1l.O 7,
desde 1 de Julho de 1930.
Nulas e de nenhum efeito as partes dos decretos de
22 de Fevereiro e de 19 de Julho de 1930 que passaram
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Çi) capitão
.miliciano d~, piODeir()~ do q.uadl:o especial A~.
tu:ç' de Azevedo Meireles Júnior respectivamente às SItU~CJ~fi}S de reserva.e
reforma.
(,
'",

,lo

(

Nula 'e 'de nenhum éfóitõ a parte do decreto de 31 de
Janeiro
último' que ddm·iti·u do 'ser,~içb do ~xército, 'no's
termos
do artigo 178.° do . regulamento
de disciplina
militar, o alferes de reserva Vladimiro Rodrigues Polónio.
,

1

Separado
do serviço do exército,
nos termos do artigo, 178.° do regulamento
de disciplina militar, o alfores
de reserva Vladimiro
Rodrigues
Polónio, devendo ser
considerado nesfá situação desde 22 de Janeiro
último,

c,

I.

Supranumerários
Capitão de infantaria,
o tenente do batalhão de caçadores n. o 4' Paulino José das Dores, contando a antiguidade desde 23 do mês findo.. ,
.
Tenente-coronel
do serviço de administr.ação
militar,
adido, director da Manutenção Militar, Ilenriquo Linhares de' Lima, . devendo ser cOJ:?siderado nesta situação
desde 19 do mês findo.
Supra.numerári()s permanentes
,
Capitães de infantaria .J oão Augnsto Gonçalves e José
Malta ede
engenharia Carlos Venceslau Frazão Sardinha, por terem sido reintogrados
no serviço activo, nos
termos. do artigo 4.° e "seus §§ 2°, e 3.° do decreto
n.? 18:252, de 26 de Abril de 1930, por decreto de 11
do mês findo.
.

I,

'

Quadro: especial a que se refere o a.rtigo Ci••
do decreto n,> 7:823, de 23 de Novembro de 1921
Tenentes . miliciano~, de i~faijtal:ja, do, mesmo quadro,
J osé .F~u?~~çp d,ll ,S!fya,\ ~anuql,P~p.rp: Rqdfjgl~es ~I\.I:'
df-l e çaxlo~.,Mq.5qu~j\ ,~M N€I;Yf~~p(n: t,?njm,s!do.mip.t~.
gra,dQs, Pt_0, s9 Vl~fhlf,Çtl~9,. J1Q~, ~çl!JIl.o,s,:1p a ,tigq, 4.° '<j
se.u~lI§§ ~;~:~ ,p ~ &g ,de,Ç:retÇl!l!.?.)8i~Õ~ &.-9 9f3 d~I.~qr,il
~e,19?0, I PQf'IdeH.r~t9, ~r,l ~.cl.9\[~~;S
[#,nijoII
',
,. • d
.

..

~

t

'<R~i:dlentd'M\ii'IU,ntÍt:riã li,.lor19
,r '
:Majór, s\tf)~arlUm'érâi'lb~1 o\:êàl)i~ãtii: ale linfan\aria, lno
q,í:lI~dTb dá armâ;-:no~Ffgo TúL Clhl: detAliü~ida contarlB.t>
1

?'u

•

1

a' antigúidáde'dc'sua'H)

dé·:J;"n~.lro.·a'q'11-)8" I'.

"

rd ." \.,,1,.. .) J •. ?,fJI.
Escola Militar
,Cap'i~ão. supra:nuulorMio,
o' 'tel1:elllt0·d~ ~nfant:Ulin MaAueI- I)ia~, Cptl~~\'l!i(i),fa4util;uid8idl:J dlQsdQ9,d{) Imôs fihdCh
\I?
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:A.di1dbs "

"

' (

'1'ené~te· coronel

do senriçp! de' ad~l{li~tr~~N.q' militar,
da Inspecção superior da'adfuini'stração
-?o exército, Vicente Ft:;rJ;ei', Maria Franco, majores de
[nfantasia ..IIo~é Uf(rco~ Esqrivqnis, 0(' J-usq. ,António' }de
-Oliveíca, respectivamente
p)lQ{o~sor d,o,ginÍ:pás.tica e assisten~o de estudos do Colégio Militar, capitães .. de infantaria Ilennique dos Santos Nogueira, MaJ;luer M Matos
Sampaio Nobre, Eduardo V oiga, FOl:rEVr~,. Qal,'lo~ Fra,
.goso do, .1~iÇ>Carvalho,
Manuel José Marques Júnior,
Carlos Alb(l\'to Saraiva dos, Santosi .Forreíra e Fornaudo
Sobrinho 'I'oscano, os dois primeiros professores
efecti,:os e os restantes assistentes ~eestúçl.os do, Colégio ~ilitar, e tenente de infantaria, professor auxiliar de gimnástica do mesmo ,Colégio, Afons0J·J aime de Bivar
Moreira de Brito Velho-,dêAl Costa, sendo. Ú p.i:ÍmeÍl1o.·no.s
termos da alínea d) do n. 4.0 do § LOdo artigo, 10.I do
.d,ecreto n. 0··17:378, de 27 de Setembro lle·19~9, por ter
SIdo nomeado director da Mnnutençüe Militar, devendo
ser considerado nesta situação desde 19 do mês findo e
iodos os outros nos termos da alínea e) do n." 4.0 do
§. 1.0 elo artigo 10.0 do citado decreto n, o 17 :378, su bstituída pelo artigo 1.0 ao decreto n." 19:175, de 27 de
Dezomb~'Q último, devendo ser considern.do~ -nosta sit_Sla-ção o terceiro le quarto como profossores. E\Íectivos, do
ColégiQ .Militar desde 23 de Fevereiro findo e os outros dÇls.de 1 de De7..ombrQ dQ ano' )indo.
supranumerário,

Q

Q

Disponibilid!l.de

Tenente.coronel
d~ infantariá,
cm inactiYidade, Ma ...
nuel da Sih'a Teixeira e tenonte. do st'Cretal'iadQ' mi:litar,
~dido, João ,Antó'niQ Rodrigues, o prim(>h'<:q"Ol1' ter sido
.J ulg.ado pr:ontÚ' llUJ;t\.< tado (} st<?!viçopela j 1l~4;a: 'ho~püal~:
de: 'lUspecqitb dévdtid{)' e,el'. cÓlÍslder.ano- nestn. 'f\ltuaç~\O
d,esde 213 do ~ês fin,diO'.!elo'seg1md<1 poc 'em 28~do mesm0
mê~ se ter apresentado
de regrosso do ~inistério ,d.Q·.In!
te1'lOr, por ter sido dispensado do serVIço da poltcla de
segurança pública.
.

Re~erV8J

I

':,

t

,t

l,~1

l,

f,

.d~

~

. Capitães., 4e. in,fantarila,d~
qU!ft~~, tí~nel~al ~a 2. a r~gülo militar"!j os6 RodriO'ues Gaspar, supranumeráno
permanento"
do l!<i1YiOlento.da' inf::mtaria\ Ir.o :l.Oi,!' , Jt!sé
Luf~ d&.Or'uz,. e.'<lo':H~giroçnto d infantari~ ,n.?- 22,r.Gui-.
lheume Sprnéla éL> ,1\1alo"por terem(.sido ~J\11gadoa mea-
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pazes do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção,
devendo ser considerados nesta situação, respectivamente,
desde 16, 23 e 9 do mês findo.
Reforma

Coronel na situação de reserva Tristão da Câmara
Pestana e capitão miliciano de pioneiros do quadro especial Artur de Azevedo Meireles Júnior, o primeiro por
ter atingido o limite de idade, nos termos do § 4.0 do
artigo 10.° do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro
de 1929, e o segundo nos termos do decreto n. ° 16:443,
de 1 de Fevereiro de 1929, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente, desde 24 do mês findo
e 3 de Fevereiro de 1930.
Baixa do serviço militar

Major médico miliciano de reserva Jacinto Botelho
Arruda, nos termos do § 5.0 do artigo 61.0 do decreto
n,o 12:017, de 2 de Agosto de 1926, devendo ser considerado nesta situação desde 3 do corrente mês.

llinislét'io d;l Guerra -llelJill'lição Gcral

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 decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem decretar que os capitães
de infantaria Manuel de Matos Sampaio Nobre e Henrique dos Santos Nogueira sejam nomeados professores
efectivos, respectivamente do 1.0 e 2.0 grupos de disciplinas do Colégio Militar, para preenchimento das duas
vagas existentes nos referidos grupos, nos termos do artigo 94.0 do decreto n.? 11:036, de 31 da Julho {la 1925,
e artigo 153.° do decreto n.? 18:608 de 14 de Julho de
1930.

4. o - Por decretos de 14 do corrente mês:
lliniSlério da Guerra - L A ))im~âo GCl'al-

ta l\ellarli~âo

,

Anulada a parte do decreto de 21 de Fevereiro do
corrente ano que concedeu o primeiro aumento de 10 por
cento sObre o soldo, nos termos do artigo LOdo decreto
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n. ° 18:674, de 26 de Julho de 1930, ao capitão do regimento de infantaria n. ° 9 Aníbal Augusto Ferreira Vaz,
por se ter reconhecido que o mesmo aumento já lhe tinha.
sido concedido por decreto de 10 de Janeiro último, publicado na Ordem do Exército n. o 1, 2:' série, do corrente ano.
Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 26 de
Março de 1927 que pa.ssou à situação de adido o capitão do quadro auxiliar do serviço de saúde, José Joaquim, por se ter reconhecido que o mesmo oficial, que
pertencia à guarda nacional republicana à data da publicação do decreto n." 12:017, do 2 de Agosto de 1926,
devia ter tido passagem à situação do adido, em harmonia com o n,o 3. o do § 1.° do artigo 60.0 do referido
decreto, na mesma. data em que a tiveram os oficiais
que se encontravam nas mesmas condições.
Supranumerário permanente

Alferes, o aspirante a oficial do infantaria Luís da
Oosta Azevedo, contando a antiguidade desde 1 de Novembro do 1930. nos termos da alínea b) e § 2.° do artigo 123.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro
de 1929, modificado pelo artigo L" do decreto n." 18:050,
de 7 de Murço do ano findo .

.

3.· oompanhia. de administração militar

Major do serviço de administração militar, segundo
Comandante, o capitão do mesmo serviço, segundo comandante interino, Carlos David dos Santos.
Adidos

Major do serviço de administração militar, da 1.& Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra,
Francisco Gonçalves Velhinho Correia, capitão do quadro
auxiliar do serviço de saúdo José Joaquim, e t?nentes,
do regimento de artilharia ligeira n." 2, Joaquim Luis
de Oarvalho, do rezlmento de cavalaria n," 1, Manuel
Ro~rigues Oarpintei~o 0, supranume~ário permanente, do
regimento de cavalaria n, o 5, Francisco de Castro LObo,
sendo o primeiro DOS termos da alínea e) do n." 4.° do
§ 1.0 do artigo 10.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de Sete~bro de 1929. substituída pelo artigo LOdo ~ecreto
n. 19:175 de 27 de Dezembro último, por ter sido nomeado pr~fessor adjunto provisório da Escola Militar, 0o
Silgundo nos termos do n. o 3.0 do § LOdo artigo 60.

-no
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do decreto n, °l!2:017; de 2' do Agosto dê 19'26, por se
encontrar- prés4;ando6etviÇô' no Ministério do Interior,
na guarda nacional'republicana, devendo ser considerado
Besta, situação desde- 18 de Setembro do 192(;, e os restantes/por ie.rc'm:sido' requisitados \ para desempenharem
-comissões de serviço dependentes daquele Ministério) O
úUiino na, guarda nacional r-e!)u'blicana e os outros- na
poiíeiaode segurançu, pú hlica;: devendo ser considerados
nesta sit,uação,'respOO1iivamente,' desde, 8, 7' e. [) do cor •
.rente. mês. f
"
'
• ,

Disponibilidade

. Capitão. do serviço. de administração militar VergílíoPereira da, Costa, e tenente de infantaria José Vitorino'
Pavia. de l'flagalhães ambos adidos, que se.apreseaturam.
respébtivamente; ',em 9 til 12,'do correatemõs.r o primeiro
de licença ilimitada .e .o segundo ,(1}'oIMinistél'io do lute ..
rior, por ter sido dispensado do serviço da polícia de
segura~ça ,pública.'
:
j

,"

Reserve. ' ,

. ,

'I'enente, O alferes,' na, mesma situaçüo., Francisco da
,(j,ruz Rafaél, Malhado" nos, .termos do § único do ar.
tigo 438.0 do decreto .de 25 de Maio- de a9I1.
General José Justino'lleixeira
Botelho;.ea.pitães, sUr
pranumerárío
permanente, 'dó: regimea'to, de infantaria
n. o 13, Jordão Abel Rodrigues e médico miliciano, Aníbal
de Mllgalbães e tenente do quadro auxiliar de artilharia,
Sup17.auumerário permanente, 'adido, da. fábrica do equipamehtos (ii arreios, Alfredo Evangelista, os primeiro e
terceiro por terem. atingido o limito do idade, nos termos, respectivament«, do § 3.0 do artigo 10.0 do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro de 1929, e do § 3.0
do;,arti'go '61. o da.deereto JkO 12,017, de 2, de.Agosto de
1926, devendo sei- considerados fllQstal si.tuação,. respeeti,'ameIlr1e~'d6Sd6l",9 ~.14 r .do ecrreato mês, 10 os restantes
pon (tErr~mfl
sidó'1ulgadós, ino.a'pf.ll!Zos
do ,.gorvr~oaotivopcla
junth h.óspi.talal"_:deI ,jn.slD'ecç~0~"s~ndóeonsidel1&dos nesta;
situll:~o, !réspe<thhrámen(tY,'desde 9'~ 2 tám.Mrh, 'do toro
l'\ént~,mês,.H t
,r ;, {'fiU/I'.I· r
11
i '~l.", , ll;1
I

. j "

.

1,""

l'

l\

t,.

,

(', I

:

Jt,,:RElf«.r.Ii1~,

I.

,"

.t.. li"

"

f

C'o.po'hel dó artilharia," dafDi~eo~ltoJda 'arma,J >f osó OarlOIif Pfantier '.Madms:,carpittãos!
'na fsitctlú;llQ: do r serVa:;
Danier Ródrigu6~ B' Ali:lino fJânditio', de,' 'A'l:rneida Júniot
6 tetHm.teS,J!namQsm.a.: sitaüç;llo" Miguel AllO'usto Fotl1eiI:a
!?intó le .Frh~cj'Sc(!)de Andrad!3,< o p:rimoir~> }'l'Ol1 ter'sido
J\itgadp lmea')laz de,todb Q"set.viço prua,juhta hosVital de
;

I
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~nspecção e os restantes
por terem atingido o limite de
ldade, nos termos do § 4. o do artigo 10.° do decreto
n," 17:378, de 27 de Setembro
do 1929, .dovendo ser
considerados
nesta situação, respectivamente',
desde 2,

4, 8, 13 e 8 9.0 corrente ~ês."
• ('I
11
llinislério da Guerra
, - 3. a Direc~ão 'G~ral- 1. RCp'~(ii~ãO'

. Providos nos. cargos de ~ro(esl'ores. da 5.11 e da 10. a
cadeira da Escola Militar o major de artilhada
MaI}uel
de Beires J uriquoira e 9 capitão do serviço de. administração militar José Fernandes
Duarte,
que se encontravam \"agos"rospectivamente,
desde. 23 de Ma,J;~o de 192~
o 16 de Agosto de 1928.
"
Providos

nos cargos

de professores

11

23. 028.·, o 24.a e 2ô.· cadeiras

adjuntos

dAS 11.II_,

da Escola Militar o ma-

jor do ser-viço de administração
militar Francisco Gonc;;ah-es Velhinho Correia, o capitão de engenharia Emírcio
L"ão Maria Magno Teixeira Pinto' e o tenente de engenharia Inácio Francisco da Silva, sendo 08 dois últimos
desde 28 de Fevereiro do corrente ano .

..

llinislérie

da Guerra - Reltarli~ão Geral

'i
, Pl'ovidos, o capitão de infantaria Armando das N~ves
Larche:: e os ,maJores
de artilharia
Manuel de Be!res
JunqueIra
e Alvaro
da SalvaçãoB'arreto,
respectivaIllente, nos careos de professores
efectivos do 6.°, 8.°
1:1 ~. o grupos do discjplinas
doColégio Militar.spara pl'een.chlmento das vazas oxistentéscnol mesmos grupos.'
'
,,"

,

.. .

b
• ' u

.
' ,

I

1.1

I

,-

,j,

~

-

I)·

,

.,

f

Concedidas as vantazens de que trata o artigo l;Q)rlb
de.cn:oto.n.o 18~67.4
de JlUlho de 1930":·desàe 4 de
Dezem bro do mesmo ano; aO"capltito roformàdo, inválidb
de guerra. Floo.ucisGO ~Eduardo Peixote Júnior, por ter
eo:m.pletad~, o .tempo.de permanência .nc oficialatc; dllsd?
U data em que
considerado tenente, nos. termas ,do @.
c~·eto.ti. ° 17:378, de 27' do Setembl'o de 1929,. necessá:rlQ pare. o. segundo
anmeuto de lO. por cento sobrê o
Sôltlo..
':. lJ1 '1:, i" •
. l·
'1'

no 26

é
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5,° - Portarias
Por portaria de 3 do corrente mês:
Ministério da Guerra - Reparti~âo do Gabinete

Tendo o tenente do regimento de sapadores de caminhos de ferro Joaquim da Conceição Gomes Marques
dirigido a execução de uns estudos sôbre destrutções de
vias férreas respeitantes ao ramal de Cáceres e ao trõço
final da linha de Leste (entre Assumar e a fronteira),
serviço em que revelou qualidades dignas de elogio,
apresentando um trabalho de utilidade militar: manda o
Govêrno da República Portuguesa. pelo Ministro da
Guerra, louvar o referido oficial pelo zelo, dedicação e
inteligência com que dirigiu a execução de estudos que
interessam à defesa do Pais na especialidade de caminhos de ferro.

Por portarias de 7 do corrente mês:
Ministério da Guerra - Rejlartição do Gabillete

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelos Ministros da Guerra e da Marinha, nomear a comissão
abaixo mencionada para rever o Estatuto do Cofre de
Previdência dos Oficiais do Exército Metropolitano, estudar a possibilidade de ser aumentado o subsidio a. legar pelos seus sócios e possivelmente a criação de uma
caixa económica destinada a. empréstimos aos oficiais
do exército e da armada sócios do mesmo Cofre, visto
estarem suspensos de há muito os que eram facultados
pela Caixa Geral de Depósitos:'
Brigadeiro de engenharia João Baptista do Almeida
Arez.
Coronel de infantaria, na situação de reserva, Vergílio Aurélio Henriques dos Santos.
Coronel de infantaria Júlio T0ID11sRodrisrues de Sá.
Major de infantaria, na situação de res;rvo., Jaime
Madeira Pinto.
Capitão-tenente Eduardo Cândido Lopes Vilarinho.
Capitães do serviço de administração militar Auzusto
Campilho de Lima Barreto e André Pelicano Ferna~des.
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Dil'e~~áo lIeral- LIl Ilcl'al'li~ãf)

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, que os serviços pelos quais o tenente
miliciano de infantaria:
do quadro especial, actualmente
em serviço na guarda fiscal, Manuel Duarte Silva foi
louvado pelo Diário do Govêrno n." 175,2." série, de 28
de Julho de 1925, e transcrito
na Ordem do Exército
n." 16, 2.a série, de 22 de Agosto do mesmo ano, sejam
considerados
como prestados ao exército e como comissão
importante
e extraordinária.
Louvado
o major de aeronáutica
Eduardo do Rosário
Gonçalves,
sub-director
das oficinas gerais de material
aeronáutico,
pelas suas notáveis faculdades
de trabalho,
superior
inteligência,
muita dedicação e zêlo com que
tom desempenhado,
durante
um longo poríodo de oito
a~os, diversos cargos que, cumulativamente
com o de
d.lrector de depósito de material
aeronáutico,
lhe têm
sido confiados,
auxiliando
com uma dedicação e. zêlo
pouco vulgares a montagem e organização
das referidas
oficinas no período precisamente
mais difícil da sua
CXlstêincia, contribuindo
assim para que elas, em pouco
tempo e com limitados recursos de quo dispõem, se convertessem
num estabelecimento
de trabalho,
devendo.
estes serviços ser considerados
como comissão extraordinária e importante.
Declara·se
que, por portaria da Presidência
do Ministério de 30 de Janeiro do corrente ano, publicada
no
Diário do Govêrno n,o 28 2. a série, de 4 de Fevereiro
findo, foi louvado o tene~te.coronel
da aeronáutica
militar, secrotário do Conselho Nacional do Ar, Francisco
Xavier
da Cunha Aragão,
pela maneira
inteligente,
grande dedicação e inexcedível
actividade
com que tem
desempenhado
o cargo de secretário do Conselho N acion~l do Ar desde o difícil período da sua criação e organlzaC;ão, e mais especialmente
pelos serviços relevantes
quo, como secretário
do mesmo Conselho,
prestou na
eomissilo extraordinária
0 importante
de serviço para
qu~ foi nomeado por portaria de 15 de Outubro de 1929
(D~ário do Govêrno n. ° 241, 2. a série, de 17 de Outubro
de 1929), colaborando
na olaboração
do rel~t6:'io apresentado pela mesma comissão, o qual constituí um do-
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cumento scientífico do grande valor para o estudo e valorização do arquipélago dO'8 Açõrce sob o ponto de
vista aeronáutico.

Por portaria de 14 do corrente mês:
Jlinislério da Guerra - 1." Direc~ão Geral- 1." ReJlarli~áo

Tendo passado à situação de reserva o general José
Justino Teixeira Botelho: manda -o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, que o referido oficial general seja louvado pela muita competência,
superior inteligência, dedicação e zêlo que manifestou no
desempenho dos cargos que exerceu durante toda a sua
longa carreira militar, pondo sempre em evidência o seu
grande patriotismo.

G. o - Por deterníuaçãe

do Govêrno da República:

lIinislério da Guerra - -J.I Direcção Gcral- 3:l Rrllarli~ão

Adjunto, interino, o tenonto de infantaria, da Direcção
do Serviço das Obras o Propriedados Militares da 4. a região militar, Doolindo Evangelista.

~Iinislério da' Guerra - 2. a Direc~ã() Geral- 3. n Repal'!I~ão

Adjunto, o capitão miliciano do serviço de administração militar, do quadro especial, da Direcção do mesmo
serviço, Manuel António de Carvalho Martins.
Delegação na La região militar

Alferes do serviço de administração militar, supr:1numerário, da 1." companhia, António Baptista da Costa,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional,

~Iilli~tél'io da Gucl'I'a - 3," Dil'ecção Geral
1.a Repartição

Adjunto, interino, o major do regimento de infantaria
n. o 17 Manuel António de Carvalho,
Arquivista, o tenente do secretariado militar no quadro, António José de Sousa.
'

2." Série
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4,' Repar-tição

Arquivista) o. tenente do secretariado
ponibilidade, João António Rodrigues.

145-
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militar, em dis-

Repartição de Estatística e Estado Civil'
do Corpo Expedicionário Português
Capitão dó regimento de cavalaria n.? 1 José Júlio de-

Andrade, sem dispêndio pará a Fnzenda Nacional.J

,,1'

L' região militar - Quartel general

Adjunto da L." Repartiçâó,
o alferes do secretariado
militar, da Repartição
Gornl do Ministério da Guerra,
Carlos de Sampaio, pelo pedir.
2.' região militar -

Quartel general

Chefe da 2. a Repartição, o capitão de infantaria,
adjunto, Aníbal da Conceição da Costa e Silva Pinto dos
Santos.
Supranumerário permaneute

Tenente . do batalhão de caçadores n, ° 2 António Augusto.
Regimento de infantaria n.s 15

Alferes do batalhão de caçadores n.? 4 Joaquim Maria Galhardo, pelo pedir.
Regimento de infanJ;aria n.· 17
n." 5 António Mar-

Alferes do batalhão de caçadones
_tins Gomes, pelo pedir.

Regimento de infantaria n.· 19

Capitão miliciano de infantaria, do quadro especial,
Leovigildo Pclágio de Mendonça e Sales.
Batalhão de caçadores n.s 1

Alferes do batalllão' de caçadores n. ° 3 João Baptista
do Azevedo Coutinho, polo pedir.
Batalhão de caçadores n.s 5

Alferes do regimento do infantaria n. ° 16 César Pais
Soares, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de caçadores n." 6

Alferes do batalhão de caçadores n.? 7 António ~hnueI Guerreiro Evaristo.
"
Batalhão de motralhadoras n,> 1

Alfores do batalhão do caçadores n.? 7 António Pedrodo ~1ir::t, pelo pedir.
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\

Alferes do batalhão de caçadores n. o 3 João Baptista
de Azevedo Coutinho, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Distrito de recrutamento e reserva n.s 5

Major de infantaria,
reira Gil.

no quadro da arma, Alfredo Fer-

Distrito de recrutamento e reserva n.v 10

Adjunto, o major do regimento
Joaquim Maria Neto, pelo pedir.

de infantaria

n,o 10

Distrito de recrutamento e reserva n,s 20

Tenente miliciano, do quadro especial, do batalhão de
ciclistas n, o 1, Jorge Abílio da Veíga Magalhães.
Quadro da arma de artilharia

Major do regimento de artilharia ligeira n. o 2 Alfredo
Pedro de Almeida.
Regimento de artilharia ligeira n.O2

Tenente de artilharia,
Sousa Peixoto.

no quadro da arma, João do

Regimento de artilharia ligeira n .•

I'i

Alferes picador do regimento de cavalaria n,o 9 António Domingues, pelo pedir.
Grupo independente de artilharia de montanha n.s 12

Alferes de artilharia, da Escola Prática
Luis Gastão Ramalho Fernandes.

da arma,

Grupo mixto independente de artilharia montada n.O 24

Tenente do grupo mixto independente de artilharia
montada n." 14 Luis Esteves, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Grupo de defesa submarina de costa

Tonento do regimento de artilharia. ligeira n.? 1 Abel
dos Anjos Rocha, pelo pedir.
.

.

Direcção da arma de cavalaria

Adjunto da La Repartição, o major de cavalaria, no
quadro da arma, Luís António do Carvalho Viegas.
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Regimento de cavalaria n.· 2
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Alferes do regimento de cavalaria n.? 6 António Joaquim Ferreira Durão, sem dispêndio para a Fazenda Nacional,
Regimento de oavalaria n.· 8

Major médico; da Escola Prática de Engenharia,
Maria Soares, pelo pedir.
.

José

Regimento da cavalaria n.· 9

Tenente de cavalaria, da 1.11 brigada de cavalaria,
N uno Gonçalves Branco, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Alferes do regimento de cavalaria n.? 6 António Joaquim Rodrigues Queiroz, pelo pedir.
Inspecção das tropas da comuníoação

Chefe da delegação militar junto dos Caminhos de Ferro
do Sul e Sueste, o capitão de infantaria, da Agência Militar, Joaquim Viegas Baptista.
Esoola Prátioa de Engenharia

Tenente médico do regimento
Edmundo Seabra Cancela.

de infantaria

n,o 21

•

Regimento de sapadores de oaminhos da ferro
2.° grupo

Tenente do serviço de administração militar, da deleg~ção da 3.a Repartição da 2.11 Direcção Geral do Ministério da Guerra na La região militar, Alberto Canedo
de Miranda.
3.° grupo

.

Alferes do serviço de administração militar, do regiIllento de infantaria n. o 17, Vasco Serapião das Neves
Martins.
Inspecção da arma de aeronáutica

Exonerado de adjunto interino, pel~ p~dir, o tenentecoronel de aeronáutica Teófilo José Ribeiro da Fonseca.
Direoção do Serviço de Saúde Militar

Adjunto da 1. II Repartição, o tenente médico do regi.
Illento de infantaria n. o 1 Francisco Cabral Sacadura.

r

1.. ínspecção

do serviço de saúde

Inspector, o coronel médico, director do Hospital Mi.
ltnr Principal do Põrto, Augusto de Sousa Rosa.
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• Adjunto, o capitão do quadro auxiliar do serviço .desaúde, do Hospital Militar Principal do Pôr to, SebastiãoPereira Dias.
2.· Inspecção do serviço de saúde

Inspector, o .coronel ~édi?o., da ex~inta La inspecçãodo serviço médico, Acácio Júlio Ferreira.
Adjunto, o capitão do quadro auxiliar do serviço desaúde, da extinta La inspecção do serviço médico, Jonquim da Silva Pires.
3." inspecção do serviço de sande

Inspector, o coronel médico, director do Hospital Militar Principal do Lisboa, Adriano Luís de Oliveira
Pessa.
Adjunto, o capitão do quadro auxiliar do serviço de
saúde, da extinta 1." inepcc~ão do serviço módico, António Tomás Elói.
Qúadro dos ofioiais médioos

Tenente módico, da Direcção do Serviço de Saúde Militar, José Dias Pina Monteiro.
3." oompanhia de saúde

Tenente médico miliciano, licenciado, do regimento. doinfantaria n.? 15 José Joaquim Faria de Oliveira, pelo
pedir.
Hospital Militar Prinoipal de Lisboa

Director, o tenente-coronel médico, do mesmo hospital,
Eugénio Pereira de Castro Caldas.
Subdiroctor-, o tenente- coronel médico, do depósito
geral de material sanitário e de hospitalização, Manuel
de Lucena.
- Olínicos do serviço de clínica médica, o capitão médico do regimento de infantaria n. o 11, António AlbertoBrossane Leito Perry de Sousa Gomes e o tenente módico do depósito geral de material sanitário e de hospitalização, Norberto Lima Ooolho Magalhães.
Hospital Militar Prinoipal do POrto

Director, o ténenta- coronel médico, sub.directol', Alberto Gomes de Moura.
Direcção do serviço de administração militar

Adjunto da La Repartição, o capitão do serviço de
adminietração militar, em disponibilidado Vergilio I'ereira da Oosta.
'
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Escola Pra tio a de Administração l)'lilitar

Tesoureiro, o capitão do serviço de administração militar, supranumerário,
Joaquim Eugénio. de Castro Rodrigues Soares.
2." companhia de administração militar

Tenente médico do regimento de artilharia ligeira n. 02,
Josó Simões Pereira Júnior, sem dispêndio para fi Fazenda Nacional.
Quadro dos oficiais do secretariado

militar

Capitão, secretário do 2.0 Tribunal Militar Territorial
de Lisboa, António Monteiro.
Quadro auxiliar do serviço de saúde

Tenente do mesmo quadro, da extinta 2. a inspecção
do serviço médico, José Martins.
,
Escola Militar

Voterinário, o tenente veterinário do Hospital Veterinário Militar Principal, João António Lopes Alves.
Coudelaria MiÍitar de Alter

Tenente do regimento de cavalaria n. o 8, Albertino
Oarlos Montenegro Ferreira Margarido.
2. o Tribunal Militar Territorial

Secretário, o capitão do secretariado
dro, Fruncisco Marques Beato.

de Lisboa

militar, no qua-

Júri para avaliar as provas especiais de aptidão para a
promoção a brigaieiro no corrente ano:

Exonerado de vogal, pelo pedir, o general Luís Manuel Agostinho Domingues.
Vogal, o general José Ernes to de Sam paio.
Júri para. avaliar as provas espeoiais de aptidão para o
pOsto de major dos capitães das diversa.s armas no
Corrente ano:

Vogal permanente, o coro~el de artilharia
Carlos das Neves e Castro.

Alberto

Júri para avaliar as provas espeetaía de aptidão para o
pOsto de maJor dos capitães de aeronàutíca
no oorrente
ano:

N Vogal, o coronel de artilharia,
eves e Castro.

Alberto

Carlos das
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Júri para avaliar as provas especiais de aptidão para o
pOsto de major dos capitães veterinários no corrente
ano:
•

Presidente, o tenente-coronel veterinário, vogal, Manuel Brás Serra.
Vogal, o tenente-~oronel vet~rinário, vogal suplente,
Estanislau da Conceição e Almeida,
Vogal suplente, o major veterinário Fernando Augusto Palhoto,
. 7.0 - Dlillistério da Guerra - Repartição do GillJinete

a) Tendo sido agraciados com as mercês da Sociedade
Portucuesa da Cruz Vermelha os oficiais e praças abaixo
menci~nados, é-lhes permitido usar as respectivas insígnias:
Cruz Vernl.elha de Benelnerência

Coronel de engenharia Manuel Gonçalves da Silveira
Azevedo e Castro.
Cruz Verlll.elha de Mérito

Coronel de engenharia, na situação de reserva, António Gonçalves da Silva e Cunha.
Majores: de infantaria, José. Marcos Escrivanis de
engenharia, Fernando Gaivão Jácome de Castro e do
serviço de administração militar, José Augusto
da
Costa.
. Capitão de infantaria Joaquim Felizardo Adão Antunes.
Tenente de artilharia José Diogo Ferreira Martins.

Sá

Medalha de Agradecilll.ento

Tenente de infantaria Manuel J osé Loureiro.
Primeiro cabo n.? 295, da 3.· companhia de saúde José
Simões Correia Serralheiro.
'
Soldados da guarda nacional republicana: n.? 81, da
4.:1 companhia do batalhão n. o 1, Manuel Martinho;
n. ° 126; da mesma companhia e batnlhão, Manuel Mateus,
e n,? 87, do 2.° esquadrão do regimento de cavalaria,
Eurico João de Sou sa,
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b) Declara-se
que a Comissão Central da Cruz Vermelha Portuguesa
resolveu
que fôssem promovidos
a
alferes médicos equiparados,
em harmonia
com o disa que se refere o
posto no artigo 18.0 do regulamento
decreto n. o 8:698, de 9 de Março de 1923, o primeiro
sargento
enfermeiro
do grupo de ambulâncias
da delegação do Pôrto, Carlos Meireles Guimarães,
e o médico
~ivil Luís António Xavier Júnior, o primeiro por satisfazer ao artigo 20.0 e seu § único e o segundo por satisfazer aos artigos 15.0 e 17." do referido regulamento,

8.0_ .lIinislrrio da (,uerra - I. a Direr~iio Geral-I.

a

Jtpl,arli~iio

. a) Declara-se
que, tendo sido agraciado por Sua MaJestade o Rei de Espanha com o grau de cavaleiro da
Ordem de Isabel, a Católica, o tenente de artilharia, em
serviço na Escola Prática
de Cavalaria,
Luís Falcão
Mena e Silva, é-lhe permitido, em conformidade
com as
disposições
do Regulamento
das Ordens Portuguesas,
aceitár aquela mercê e usar as respectivas
insígnias .
. b) Declar-a-se que, por portaríq do Ministro das Colóde 31 de Janeiro
do corrente ano, publicada no
IJiál'io do Govêrno n. o 29, 2. a série, de 5 de Fevereiro
:findo, foi louvado o tenente de cavalaria Eduardo Sousa
nIas,

de Almoida, pela muita inteligência,
dedicação e lealdade
C?m que desempenhou
as funções de secretário do. refe1'ldo Ministro.
c) Declara-se
que, por portaria do Ministro da Maride 3 de Junho de 1 ·0, publicada no Diário do Go:
verno n.? 132, 2.:.1 série, ce 11 do mesmo mês e ano, foi
condpcorado
pelo Instituto
de Socorros
a Náufragos
cam a medalha
do cobre de Filantropia
e Caridade
o
alferes do serviço de administração
militar, Carlos PesSOU Fraikin.

n~a

d)~ Declara.se
que por portaria do Ministério da Ins~r~~ao Pública,
de 27 de Janeiro do corrente auo, puFhcada no Diário do Governo n. o 27, 2.:l série, dó 3 de
i e\'(ll'eil'o
último
foi louvado o capitão de infantaria
n;o. 8 José Gon;alves da Silva, comandante da polícia
Cl\'IC(1.de Brucra
seus actos de benemerência
cm
o , pelos
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favor das crianças pobres que freqüentam as escolas oficiais da mesma cidade, distribuindo, por diversas vezes
e por intermédio da respectiva Inspecção Escolar, livros,
utensílios escolares e artigos de vestuário, tudo no valor aproximadamente de 1.0006.
e) Condecorados com a madalha 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
llillislério da Guerra - 3. a Direcção Geral
1." Repartição

Coronéis, de infantaria, com o curso do estado maior,
Ernesto da França Mendes Machado, de artilharia José
Augusto Lobato Guerra e de' cavalaria Artur Pereira
de Mesquita.
Major de infantaria Manuel António de Carvalho.
Direoção da arma de artilharia
2." Repartição

Capitão do quadro auxiliar do serviço de artilharia
Manuel Nunes.
Regimento de infantaria n.· 8

Major Jaime Raúl Sepúlveda

Rodrigues.

Batalhão de oaçadores n.s 2

Capitão Joaquim Cordeiro Júnior.
Batalhão de oaçadores n.· 6

Capitão chefe de música Guilherme Joaquim BOto da
Piedade.
Batalhão de caçadorea n,s 9

Tenente Joaquim de Oliveira Perlico.
Regimento de Cavalaria n.· 1

Capitão José Júlio de Andrade.
Regimento de oavalaria n.· 3

Capitão José Maria Bragança,
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1.' companhia de administração militar

Tenente do serviço de administração
.Augusto da Silva.

militar Joaquim

Companhia de trem hipomóvel

Major do quadro auxiliar dos serviços de artilharia
-João Alho de Freitas Júnior, capitão Manuel Maria de
Almeida Graça e tenentes José Augusto Frazão o Manuel de Figueiredo Machado.
Ofioinas gerais de material de engenharia

Capitão do secretariado

militar José Salas.

Depósito disciplinar

Tenente de infantaria Joaquim Pedro Coelho.
Medalha de prata
llinjslério da Guerra - 3.:1 Direc~áo Geral
1." Repartição

Alferes
Carvalho.

do secretariado

militar Belmiro dos Santos
•

Batalhão de caçadorea n.· 6

Alferes João Rebelo.
Regimento de oavalaria n.s 8

Tonente Carlos Maria do Carmo.
1." oompanhia de saúc1e

Capitão médico miliciano Vasco Henriques Verdial.
Depósito de garanhões e potris

Capitão de cavalaria Carlos Alberto da Silva Abrantes
'B tenentes Eduardo Rodrigues de Almeida Dias. e Ar,ruindo Nunes Paleta.

9. o -llinis!ério

da Guerra -1. a Dircc~ão GCl'al- 2. a RCI)al'li~ão

a) Declara-se que o general José Justino Teixeira Botelho, que pela presente Ordem do Exército é colocado
n~ situa<;ão de reserva, continua exercendo o cargo de
"lce-prosidente do Conselho Tutelar e Pedagógico dos
EXércitos de Terra e Mar.
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b) Declara-se que, por decreto n ,? 19:316, inserto no
suplemento ao Diário do Gouêrno n.? 31, 1.a série, de 6
do mês findo, foi nomeado pam desempenhar o cargo
de delegado especial do Governo da República nas ilhas
adjacentes, criado por decreto n.? 19:315, da mesma
data, o coronel de infantaria Feliciano António da Silva
Leal.
c) Declara-se que o major Joaquim Feliciano de Azevedo e o capitão Frederico Tamagnini de Sousa Barbosa,
ambos de infantaria e em disponibilid:.tde, chegaram à
sua altura para entrar nos respectivos quadros.
d) Declara-se que fica sem efeito a colocação do major
do regimento de infantaria n. ° 17 Manuel António de
Carvalho como chefe da secção fotográfica e cinematográfica do exército; inserta na Ordem do Exército n. ° 13,
2.:l série, do ano findo, devendo ser considerada desde esta
data a sua colocação como adjunto interino da L." Repartição da 3." Direcção Geral dêste Ministério, publicada..
na presente Ordem do Exército.

e) Declara-se que o capitão de infantaria Afonso Carlos Ferreira May, adido, em serviço no Ministério das
Finanças, continua na mesma situação de adido, mas em
serviço no Ministério das Colónias, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do referido Ministério, nos termos do § único do
artigo 5.° do decreto n. o 13:309, de 1927, desde 21 do
mês findo.
f) Declara-se que fica sem efeito a parte da declaração e) do n.? 8.° da Ordem do Exército n.? 4, 2.8 série,
do corrente ano, respeitante à entrada no respectivo
quadro do capitão de infantaria Manuel António da Silva
Pereira.
g) Declara-se que o capitão de.infantaria, adido, em
serviço no Colégio Militar, Fernando Sobrinho Toscano
presta serviço cumulativamente na 3.11.Repartição da
3.a Direcção Geral dêste Ministério.
h) Declara-se que o capitão de
Oliveira Lõbo e Silva, que, pela
n,? 4, 2.:1 série,
do corrente ano,
para entrar no respectivo quadro,

infantaria Nestor deOrdem do Exército.
chegou à sua altura
era supranumerário.
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i) Declara-so que os oficiais de infantaria a seguir
mencionados, todos supranumerários,
chegaram à sua
altura para entrar nos respectivos quadros:
Major Florentino Coelho Martins, capitães Vcrgílio
Dias Robêlo, João de Albuquerque Veloso, Carlos Alberto Barcelos do Nascimento e Silva, José Maria Coelho da Mota, Ilídio João Cabral Feliz Campeão. Leonel
de Aleluia da Costa Lopes, Carlos de Jesus Vilhena,
António Pinto da Fonseca, Laurindo Ferreira de Magalhães e Vasconcelos e Vasco da Veiga Cabral .Beleza
dos Santos e alferes Luís Sevoro Ferreira, António
Gonçalves de Sousa Júnior, António Francisco Andrino,
Francisco Luís Gonzaga e, com a patente de tenente,
João Silveira Bettencourt e Eduíno Ramos.
j) Declara-se que os capitães de infantaria, adidos,
José Maria Caeiro, Henrique Martins Figueíroa, Manuel
António da Silva Pereira e Arnaldo da Conceição de
Quina Dominguos dariam entrada no respectivo quadro
se não estivessem naq uela situação.
k) Declara-se que o tenente de infantaria, supranumerário permunente, António Augusto presta serviço
na Direcção do Serviço de Ohras e Propriedades Militares da 3 .. região militar.
'1

l) Declara-se que desistiram de servir nas colónias no
corrente ano os tenentes de infantaria Constantino da
Conceição o Arnaldo Henriques de Carvalho.
111) Declara-se
que fica sem efeito a colocação na
1.:1 Repartiç>ão da 3. a Direcção Geral dêste Ministério
como chefe da 3. secção, inserta na Ordem do Etcército n. o 3, 2. a série, do corrente ano, respeitante ao co~onel de artilharia com o curso de estado maior, em disponibilidade, António do Santana Cabrita Júnior.
4

n) Declara-se que o coronel do artilharia com o curso
do estado maior, em disponibilidade, António de Santana Cabrita Júnior presta serviço na 3. a Direcção Geral dêste Mínístérío desde :?3 de Janeiro do corrente ano.

o) Declara-se que chegaram à ~na a1tur~ pü.ra entrar
no respectivo quadro os coronéis de artilharia com o
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curso do estado

maior, om disponibilidade,
Santana
Cabrita J únior e supranumerário
Herculano
Garcia.

2." Série
António de
Alexandre

p) Declara-se que fica sem efeito a colocação no estado maior general, como ajudante de campo do general
Pedro de Paula Pinheiro Machado, inserta na Ordem do
Exército n." 4, 2.03 série, do corrente ano, respeitante
ao tenente do regimento de artilharia de costa n.? 2 José
Rebêlo Cordeiro.
, q) Declara-se
que o capitão de artilharia,
no quadro
da arma, Manuel Joaquim
Ferreira
presta serviço no
Serviço Meteorológico
do Exército desde 17 de Janeiro
·do corrente ano.
r) Declara-se
que chegou à sna altura para entrar no
respectivo quadro o tenente supranumerário
do quadro
.auxiliar de artilharia Manuel Caramelo.

8) Declara-se que por portaria n.? 107, inserta no Boletim
. Oficial do govêrno da colónia de Timor n. ° 40, de 4 de Outubro de HmO, foi louvado o, ao tempo, capitão e actualmente major de cavalaria
Luís António de Carvalho
Viegas, pela maneira notável como tem desempenhado,
sempre com a maior isenção, os difíceis cargos de chefe
do gabinete e secretário
do govêrno e todos os demais
serviços de que tem sido encarregado,
revelando qualidades de competência,
lealíssima
dedicação, inteligência
e espírito de sacrifício, tendo contribuído
mnito eficazmente pelos seus trabalhos
para o engrandecimento
desta colónia, dando ainda, pela nítida compreensão
dos
seus deveres,
um exemplo de notável civismo e aceno
drado amor pátrio que fazem dêle um prestantíssimo
cidadão e um homem de acção cujos serviços marcam e
contribuem
sempre para o engrandecimento
de Portugal.
t) Declara-se
que os alferes de cavalaria,
supranumer ários, Fernando
Gualter
Quoiroga
Chaves, José Gonçalves Rogado, José Luís Ferreira
da Silva o Manuel
João Nicolau chegaram
à sua altura para entrar
no
res pecti vo quadro.
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u) Declara-se que os seguintes oficiais concluíram, em
21 do Fevereiro do corrente ano, com aproveitamento o
curso de chefe de serviço na Escola Prática de Engenharia:
Capitães de engenharia:
Herculano Amorim Ferreira.
Álvaro Eugénio Neves da Fontonra.
Manuel António Soares Zilhão.
Frederico Maria de Magalhães Meneses Vilas Boas
Vilar.
Aurélio do Rêgo Monteiro.
Joaquim Mendes Moreira.
Flávio José Alvares dos Santos.
José Afonso Lucas.
J"osé Luís Moreira.
Eduardo Pires.
Mário dos Santos Sobral.
Capitãos milicianos de pioneiros
cial:

do quadro

espe-

Teodoro Alves Fernandes.
Raúl Alfredo da Silva Gomes •

•

Capitães milicianos de caminhos de ferro do quadro
especial:

•

Rodrigo Barradas.
António Augusto.
Capitães milicianos de telegrafistas
pecial:

do quadro es-

Joaquim de Araújo Pereira.
Manuel de Medeiros Tânger.

v) Declara-se que a colocação na Inspecção da Arma
ode Aeronáutica. inserta na Ordem do Exército n. o 4,
a
2. sério, do corrente ano, do tenente-coronel de aeronáutica, supranumerário permanente, Francisco Xavier
da Cunha Aragão é como inspector, e não como inspector interino, como foi publicado.
x). Declara-se que o tenente observado! aeroná~tico
PláCIdo António da Cunha e Abreu é considerado pilôto
aviador militar de aparelhos rápidos, nos termos do ar-
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tico 50.0 do decreto n." 8:414, de 25 de Setembro de
1922, desde 25 de Fevereiro do corrente ano, data em
(lue terminou as provas do mesmo curso.
y) Declara-se q.ue o tenente ID:édico, no qu.adro,•.J.osé
Dias Pina Monteiro presta serviço no Hospital }.ilhtar
Principal de Lisboa e na Escola Militar.

z) Declara-se que .0 tenen~e do quadro au.xiliar do serviço de saúde António Martins presta serviço na secretaria da junta de invalidez a que se refere o artigo 45.0
do decreto n. o 16:4:43, de 1 de Fevereiro de 1929.

a) Declara-se que desistiu do curso de informação do
3.0 grau o tenente-coronel veterinário Manuel Brás Serra.
b) Declara-se que ficam sem efeito as determinações,
insertas na Ordem do Exército n.? 4, 2.a série, do corrente ano, relativas ao tenente do serviço de administração militar Alberto Canedo de Miranda e alferes do
mesmo serviço Vasco Serapião das Noves Martins, e
que as colocações publicadas na presento Ordem, respeitantes aos mesmos oficiais, respectivamente, no 2. o e 3. o
grupos do regimento de sapadores de caminhos de ferro,·
devem ser consideradas como insertas na citada Ordem
do Exército n. o 4.
c) Declara-se que o capitão do serviço de administração militar,' em disponibilidade, Alfredo Cristino Leuschner Fernandes chegou à sua altura pura entrar no respectivo quadro.
d) Declara-se que era supranumerário
o tenente do
serviço de administração militar Álvaro de Oliveira que,

por decreto de 10 de Janeiro último, publicado na Ordem do Exercito D.O 1, 2.:1 série, do corrente ano, passou
à situação de adido.

e) Declaru-so que o tenente supranumerário do serviço do administração militar Carlos da Purificação do
Nascimento Santos chegou à sua, altura para. entrar no
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respectivo quadro e que .os tenentes supranumerários do
mesmo serviço, adidos, Alvaro de Oliveira e José Francisco dos Santos teriam tam Mm dado entrada no respectivo quadro se não estivessem naquela situação.

f) Declara-se que o capitão do secretariado militar,
no quadro, António Monteiro presta serviço no Serviço
de Obras e Propriedades Militares na 4. a região militar.
g) Declara-se que foram nomeados para freqüentar no
prescu te ano escolar o curso de informação do 3.0 grita
da Escola Central de Oficiais, que teve início em 9 do
corrento mês, os tenentes-coronéis dos serviços em seguida mencionados:
Médicos:
Alberto Gomes do Moura, do Hospital Militar Princípal do POrto.
Eugénio Pereira de Castro Caldas, do Hospital Militar
Principal do Lisboa.
Albino Joaquim Gomos, do Hospital Militar Regional
n.O 3.
Joaquim da Assunção Ferraz Júnior, do regimento de.
infantaria n. o 9.
•
Veterinários:
Filipe Maria Oaíola, do Hospital Veterinário
Principal.
João Jorge Lobato Guerra, supranumerário.
Serviço do administração

Militar

militar:

Manuel Eduardo Martins, da Inspecção Superior da
Administração do Exército.
Jos6 Maria Freire, do Depósito Geral de Fardamento
e Calçado.
José Maria Penteado Pinto, da Inspecção Superior da.
Administração do Exército.
Pedro Alexandre do Carvalho, adido, na guarda fiscal.
h.) Doclara-se em conformidade com o regulamento para
admissão nos I~O'nres de alferes veterinários do quadro
permanento do ~xército, aprovado por decreto de 2 "ue
Agosto de 1930 publicado no Diário do Gouêrno n.? 1,8,
1." série, da m~sma data, que, por espaço do trinta dias,
desde 1 a 30 de Março próximo, está aberto concurso
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extraordinário para preenchimento elas vagas que se derem até 30 de Outubro do corrente ano no quadro de
oficiais veterinários, o que os candidatos deverão dirigiros seus requerimentos, por intermédio das unidades ou
estabelecimentos militares a que pertencem, à Direcção
do Serviço Veterinário Militar durante O prazo do concurso, instruindo-os com oseeguintcs documentos:
1.0 Carta do curso médico-veterinário pela Escola Superior de Medicina Veterinária de Lisboa ou de qualquer
outra escola estrangeira da especialidade, devidamente
oategorizada e revalidada em harmonia com o determinado na legislação em 'Vigor.
.
2. o Certidão de idade pela qual provem não completar
trinta e cinco anos de idade ató 31 de Dezembro do corrente ano.
3. o Certificado do registo policial a que se refere o artigo 22.& do decreto n.? 15~963, de 18 de Setembro de1928.
4. o Certidão de registo criminal em que provem estar
isentos de culpa.
.
5. o Quaisquer outros documentos que comprovem asua competência profissional e de serviços públicos mili.'tares ou civis.
Aos candidatos em serviço efectivo será dispensada a
apresentação do certificado do registo criminal.
Os documentos originais. poderão ser substituídcs por
públicas-fomias, depois de conferidas estas por aquela
Direcção.
A estes concursos serão admitidos os militares. quer
do quadro permanente, quer milicianos, com exclusão ~

a) Dos que estejam julgados apenas aptos para ()
serviço moderado;

.

.

b) Dos que tendo sido julgados incapazes do serviço
durante a guerra, em qualquer grau, quer quando
praças de pré, quer quando oficiais, foram posteriormente julgados aptos para o serviço militar.
Encerrado o concurso e excluídos os concorrentes quenão tenham satisfeito às condições expressas neste aviso,
serão publicados no Diário do Governo os nomes dos
candidatos admitidos, sondo- lhes designado o local, dia
e hora em que deverão reünir-se, a fim de serem submetidos ao exame de uma junta militar de saúde.
Os candidatos julgados incapazes serão excluídos das
provas do concurso.
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As provas que os candidatos a alferes veterinários doquadro permanento do exército têm de prestar silo quatro:
Uma prova. escrita;
Uma 'prova prática;
Uma prova oral;
Uma prova de equitação.
As três primeiras provas serão executadas no Hospital
Militar Veterinário Principal e a última na Escola M:ilitar~
i) Em conformidade com o disposto no artigo 106.0 e§ único do decreto n.? 18:870, de 23 de Setembro de1930, que mandn pôr cm execução o regulamento Iiterário do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos
de Terra e Mar, faço público que se acha aberto concurso, nos termos do artigo 10J. ° do mesmo decreto, para
o provimento do cargo de professor ordinário do grupode disciplinas:
Geografia comercial. Vias d~ comunicação B transportes. História pátria o geral do curso complementar docomércio, considerado vago nos termos do referido artigo 10G.o, ao qual podem concorrer, conforme o disposto
no artigo 81.° do citado decreto, todos os oficiais do. activo do exército permanente ou da armada ou do quadro de reserva, de patente nãs inferior a tenente ou se"
gundo tenente, com os cursos das respectivas armas ou
serviços,
e bom comportamento, os quais apresentarão,
conforme determina o artigo 107.0, na secretaria do Instituto, no prazo de trinta dias, contados do dia imediatoà data da publicação do presente anúncio no Diário doGovêrno e até as quinze horas do último dia dêste, prazo,
além das declarações feitas em papel selado, os documentos a que se refere o artigo 105.°, e que são os seguintes:
a) Para

comprovação das habilitações scientíficas,
os originais 011. públicas-formas das cartas de curso,
sendo estas somente admitidas depois de confrontadas com os originais;
b) Para a verificação do serviço oficial e seu comportamento, a nota de assentos ou certidão do
respectivo livro do matricula.
É facultativa ao candidato a apresentação de quaisquer documentos abonatórios ou prova da soa aptidão
para o lugar que pretende.
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~1.0_ Ministério da Guerra - P Direcção Gel'al- 3, n llel,arl.ição
a) Declara-se que a rectificação de vencimentos constante da alínea c) da determinação lo.a da' Ordem do
Exército n. ° 1, 2. a série, do corrente ano, respeitante
ao coronel, na situação de reserva, José Agostinho Rodrigues, dá-lhe direito aos respectivos vencimentos desde
1 de Julho de 1930.

b) Declara-se que, conforme preceitua o artigo 3.° do
decreto n, ° 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foi considerada hábil Maria Angélica Figueiredo Salgueiro
para receber, ao abrigo do artigo LOdo mencionado decreto, os vencimentos de seu marido, tenente, na situação
de reserva, Norberto Figueiredo Salgueiro, internado na
Casa do Saúde do Telhai.
c) Vencimentos que, nos termos da. lei n.? 1:668, de 9
de Setembro de 19~4, e decreto n," 18:674, de 26 de
Julho de 1930, competem aos oficiais em seguida mencionados, transferidos parn. a situação de reserva:
General José Justino Teixeira Botelho, 876696, sendo:
pensão de reserva, 5046; lei n. ° 888, 50640; lei n. ° 1:332, .
322856. Tem 5 anos de pôsto.
General graduado João Maria Esteves de Freitas Júnior, 796632, sendo: pensão do reserva, 5046; lei n.? 888,
50640; lei n. ° 1:332, 241t$92; do vencimento total 454668
são pelo Ministério das Colónias. Tem 5 anos de pôsto.
Coronel de infantaria João António Gordo, 417874,
sendo: pensão de reserva, 304692; 0,14 por cento,
6883; lei n.? 888, 318li; lei n.? 1:332,74682; do vencimento total 122816 são pelo Ministério das Finanças.
Tem dois aumentos de 10 por cento sõbre o sôldo,
Coronel de infantaria, com o curso do estado maior,
João António Coereía dos Santos, 42M35, sendo : pensão
de reserva, 318692; lei n.? 888, 31689; lei n." 1:33:3,
76654. Tem dois aumentos de 10 por cento sôbre ()
sõldo.
Coronel de artilharia José Carlos Plantier Martins,
565t$97, sendo: pensão de reserva, 341670; 0,14 por
cento, 16tSM; lei n." 888, 3!?tS82; lei n.? 1:332, 171':;94.
Tem dois aumentos de 10 por cento sõbro o sôldo.
Capitão de infantaria José Luís da Cruz, 34M65,
sendo: pensão de reserva, 206625; 0,14 por cento,
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30650; lei n." 888, 23667; lei n.? 1:332, 85tS23; do vencimento total 1171$75 são pelo Ministério das Colónias,
sendo Angola a província onde serviu. Tem um aumento
de 10 por cento sõbre o sõldo.
Capitão de infantaria Guilherme Spinola de Molo,
352625, sendo: pensão de reserva, 217625; 0,14 por
cento, 38601; lei n.? 888, 25~52; lei n.? 1:332, 71647;
do vencimento total 159622 são pelo Ministério das Colónias, sendo S. Tomé a província ondo serviu. Tem dois
aumentos de 10 por cento sôbre o sõldo.
Capitão de infantaria José Rodrigues Gaspar, 306651,
sendo: pensão de reserva, 217625; 0)14 por cento, 4~86;
lei n.? 888, 22621; lei n." 1:332, 62619. Tem dois aumentos de 10 por cento sôbre o sõldo.
Capitão de infantaria Jordão Abel Rodrigues, 332682,
sendo: pensão de reserva, 197650; 0,14 por cento,
43668; lei n. ° 888, 24t$11; lei n , ° 1:332, 67~53; do vencimento total 190608 são pelo Ministério das Colónias,
se~do Moçambique a província onde serviu. Tem o primeiro aumento de 10 por cento sôbre o sôldo.
Tenente de infantaria António Pires, 189694, sendo:
pensão de reserva, 156681; 0,14 por <lento, 4817; lei
n.O 888, 16609; lei n." 1:332, 12687; do vencimento
total M13 são pelo Ministério das Finanças. Tem um
aum-ento de 10 por conto sõbfe o sóldo.
Tenente do quadro auxiliar de artilharia Alfredo Evangelista, 227651, sendo: pensão de reserva, 156a81 ; 0,14
por cento, 366; lei n.? 888, 19628; lei n,? 1:332, 15642;
d? vencimento total 1351$08 são pelo Ministério das ColónIas, sendo Angola a província onde serviu. Tem um aumento de 10 por cento sobre o sõldo .
. d) Rectificados se publicam os vencimentos a qne têm
direito, desde 1 de Julho de 1930, os oficiais em seguida
mencionados, por se encontrarem ao abrigo do artigo 1.0
do decreto n." 18:674 de 26 de Julho de 1930:
b General, na situação de reserva, Arnaldo Costa CaaraI de Quadros, 639825, sendo: pensão de reserva,
704637;0,14 por cento, 20623; lei n. ° 888, 39646; lei
n. 1:332, 20M19. Tem três aumentos do 10 por conto
sÔorC'o sõldo como coronel de artilharia.
'renente-coronel, na situação de reserva, José Rodri~~es Brusco Júnior, 30G839, sendo: pensão de reserva!
05~29; 0,14 por cento, 24t$37j lei n.? 888,25696; lei
n, 1:332, 201$17; do vencimento total 49668 silo pelo
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Ministério das Colónias, sendo Moçambique a provincia
onde serviu. 'I'em dois aumentos de 10 por cento sõbre
o sõldo.
Major, na situação de reserva, Ernesto Henrique dos
Santos Pestana, 233621, sendo: pensão de reserva,
212t$01; lei n." 888, 21620. Tem dois aumentos de 10
por cento sôbre o sôldo.
e) Rectificados se publicam os vencimentos a que têm
direito, desde 1 de Julho de 1930, os oficiais em seguida
mencionados, por se encontrarem ao abrigo do artigo 6. °
do decreto n." 18:674, de 26 de Julho de 1930:
Coronel, na situação de reserva, Francisco Gomes,
472650, sendo: pensão de reserva, 37M; lei n.? 888,
37Jl50; lei n." 1:333, 606. Tem o limito de vencimentos
de general com o primeiro aumento.
Coronel, na situação de reforma, Jacinto Maria da
Rocha Rodrigues Bastos, 612653, sendo: pensão de roforma, 412r550; 0,14 por cento, 7605; lei n." 888, 41695;
lei n," 1:332, 151t$03; do vencimento total 13,$92 são pelo
Ministério das Colónias, sendo Moçambique a provincia
onde serviu.Tem o limite de vencimentos de general
com o primeiro aumento.
Coronel, na situação de reforma, João Carlos de Mascarenhas de Melo, 623619, sendo: pensão de reforma,
4121$50; 0,14 por cento, 2;$97; lei n. ° 888, 41654; loi
n." 1:332, 166618. 'rem o limite de vencimentos de general com o primeiro aumento.

f) Rectific:.tdos se publicam os vencimentos a que tem
direito o oficial abaixo mencionado, em snbstitutção dos
que lhe foram atribuidos pela Ordem do Exército n. ° 3,
2.:1 .série, do corrente mio:
Tenente, na situação de reserva, António Lopes,
2151575, sendo: pensão de roserva, 165690; 0,14 por
cento, 5a34; lei n. o 888, 17;$12; lei n. ° 1:332, 27639.
Tem um aumento de 10 por cento sõbre o sõldo.
g) Rectificados se publicam os vencimentos a que tem
diroito, desde 1 de Julho de 1930, o oficial em seguida
mencionado:
Tenente-coronel, na situação de reforma, Francisco
Roq ue de Aguiar, 7221'570, sendo: pensão de reforma,
281,$32; 0,14 por cento, 91621; lei n." 888, 37,$25; lei
n. ° 1:332, 312692; do vencimento total 503;$29 são pelo
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Ministório das Colónias, sendo Moçambique a. provincia
onde serviu .• Tem dois aumentos de 10 por cento sobre
o soldo.
12. 0_ 11illistério tia Gllerra - 3.:1 Dirc('~ão Gcral- f. IlI'Jl.lrlição
a) Declara-se que os tenentes milicianos oficiais abaixo
mencionados freqüenturam com aproveitamento o 2.0 curso
extraordinário pam comandantes de companhia que teve
lugar na Escola Prática de Infantaria, de 11 de Janeiro
a 7 de Fevereiro do corronto ano:
Regimento de infantaria n, o 1- Aurélio Tertuliano
de Freitas da Silva.
Regimento de infantaria n.? 3-Américo
Aldonio de
Meneses e António Maria de Sousa Pinto.
Regimento de infantaria n.? 5-Pedro
Mesquita de
Oliveira.
Regimento de infantaria n. o 6 - Luís Costa Roal de
Almeida e Joaquim Ferreira da Silva.
Regimento de infantaria n. o 7 - J OSÓ Rodrigues da
Silva Mendes.
. Regimento de infantarian." 8- Nicolau Barbosa da.
Fonseca.
Regimento de infantaria n.? 10- ·Amadeu Humberto
de Sá Morais.
Regimento de infantaria n. o 12 - J osó de Sousa Dias.
Regimento de infantaria n. o 13 - António J osó da
ConceÍ<;ão Gomes.
Regimento de infantaria n.? 18- Guilherme Joaquim
de Mesquita, José Maria de Araújo, Joaquim Alves
Pinto Coelho, João Baptista Correia Araújo e Afonso
lIenriq ues de Almeida.
Regimento de infantaria n.? 21-Afonso
da Costa
Ribeiro.
Batalhão de caçadores n.? 3-António
Souto, José
Francisco e Duarte Osório Fernandes.
Batalhão de caçadores n. o 4 - Matias de Freitas .
. Batalhão de caçadores n.? 5- Norberto Albano Murias e Mário Pessoa da Costa.
.Batalhão de caçadores n. o 9 - Alberto Cândido Reb êlo Branco.
Batalhão de metralhadoras
n. o 2 - António Carlos
Amaral, J 0'6 da Cruz Ribeiro o Manuel Caseiro Marques Alves.
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Batalhão de ciclistas n, ° 1 - Jorge Abílio da Veiga
Magalhães.
•
Comando militar de Aveiro - Cosme Pereira de Lemos.
Ministério da Guerra-V'
Direcção Geral-2.a Ropartição -Alvaro
Pereira Ribeiro.
La companhia de saúde- Daniel Pinto do Barros.
Instituto Geográfico e Cadastr a1-- António de Balhu
e Melo.
Guarda nacional republic,ma- batalhão n." 4-6.:1 companhia-Domingos
Vaz Júnior.
b) Declara-so que os capitães de engenharia abaixo
designados concluíram, com aproveitamento, o curso
para chefes de serviço que funcionou na Escola Prática
do _gngenharia., de 12 de Janeiro a 21 de Fevereiro do
corrente ano, e a que se refere a alínea d) do artigo 44.°
do decreto u." 17:378 modificado pelo decreto n." 19:175
de 27 de Dezembro de 1930:
Escola Central de Sargentos, José Afonso Lucas.
D. S. de O. M. da La R. M., Aurélio do llêgo Monteiro.
D. A. E., Frederico Maria de Magalhães Meneses Vilas
Boas Vilar.
Butalhüo de pontoneiros, José Luis Moreira.
G. G. M. Lisboa, António Augusto.
D. 8. P. O. M. da 3.a R. M., Raúl Alfredo da Silva
Gomes.
D. S. P. O. M. do G. l\L L., 'l'eodoro Alves Fernandes.
D. S. P. O. M. do G. M. L" RodriD'o BerradasEscola Militar, Flávio José Álvare; dos Santos.
llogimonto de telegrafistas, Álvaro Eugénio Neves da
Fontoura.
D. S. Pioneiros, Eduardo Pires.
Regimento de telegrafistas, Manuel de Medeiros Tünzer o Joaquim de Araújo Pereira.
t'l Escola
Militar, Ilerculano Amorim Ferreira.
Regimento de sapadores mineiros, Manuel António
Soares Zilhão.
S. P. O. M. da 2.:' R. M., Joaquim Mendes Moreira.
Escola Prática de Engenharia, Mário dos Santos Sobral.

c) Declara-se que os capitães médicos abaixo indicados concluíram com aproveitamento o curso técnico,
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2. o grau da especialidade que funcionou no Hospital Militar Principal de Lisboa, de 9 a 23 de Fevereiro do corrente, e a que se refere a alínea e) do artigo 44.0 do
decreto n.? 17:378 modificado pelo decreto n.? 19:175 de
27 de Dezembro de 1930:
António Casimiro Pereira de Carvalho, Gilberto Carrilho Xavier e José Gomes Estima, miliciano do quadro
especial.
d) Declara-se que os oficiais abaixo designados terminaram, em 21 do corrente e com aproveitamento, a freqüência do curso técnico da especialidade, a que se refere a alínea b) do artigo 44.0 do decreto n. o 17:378:
Capitães do serviço de administração militar Agnelo
Augusto de Gouveia Cabral, Rui da Rocha Mendonça
Camões, Eurico Baptista Severo de Oliveira, José Gomes
Ferreira Soares de Mesquita, Manuel António do Olival
.Túnior, Augusto Cam pilho de Lima Barreto, Joaquim
Gomes Salazar Braga, Joaquim Ribeiro d:'1.Cruz, Jorge
Carlos da Costa, João Eleutério da Rocha Vieira, Joaquim Nunes Veiga e António da Silva Simões.
e) Declara-se que os tenentes de engenharia abaixo
indicados frequentaram, com aproveitamento e de 13 de
Outubro a 22 de Novembro de 1930, o estágio na Escola
de Trnnsmissões :
Emírcio Leão Maria Magno Teixeira Pinto, Caetano
Maria da Cunha Reis, Manuel da Conceição Gomes,
Raúl Barbosa Ferreira Vidigal, José de Noronha Campos, Manuel Brás Martins, Luís Vitória de França e
Sousa, Manuel António Vassalo e Sil va e Manuel Quirino
Pacheco de Sousa.
f) Para os devidos efeitos se declara que os oficiais
abaixo indicados freqüentaram, com aproveitamento, o
1.0 Curso de Transmissões, que teve lugar de 2 de Dezembro de 1930 ti. ~5 de Fevereiro do corrente ano:
Alferes de infantaria João Luís Mourão Vaz Osório,
José Nunes Barroso e José Pedro Pires.
Tenentes de artilharia Elói Alberto Valverde e Pedro
Amadeu Nicolau Fernando Guerra.
Alferes de artilharia João Maria Navarro Vilalobos
Vieira e do cavalaria, com a patente de tenente, Raúl
Augusto Nogueira de Carvalho.
Tenentes de artilharia António Maria Meira e Cruz
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e de aeronáutica José Bentes Pimenta, Dario Augusto e
Melo Oliveira, José Maria Soares de Melo Rodrigues
e Jorge Figueiredo.
g) Nos termos do artigo 18.0 do regulamento do Arquivo Histórico Militar, declara-se que para a sua biblioteca e para ti. sua colecção iconográfica foi oferecido
o seguinte:
Por António José Tôrres de Carvalho:
Esbôço biográfico de Francisco Paula Santa Clara,
por Vitorino de Almada, Elvas, 1888.
Pelo seu autor, brigadeiro
cerda Machado:

Francisco

de La-

O Primeiro Alcaide-Mor de Portalegre, ElvaR, 1924.
Por Paul Muller, tenente-coronel Fernando Falcão Pacheco Mena, João de Vilhena, dr. Lopes
de Sequeira e coronel Sebastião António
Leitão Júnior:
Retratos de oficiais do nosso exército.
Pelo seu autor, o capitão Mário Afonso de Carvalho:
O livro A República do Chile, Lisboa, 1931.
Pela Condessa de Proença- a-V elha:
Biografia do General João de, Gouveia Osório, por
Manuel Pinheiro Ohagas, LIsboa, 1889.
Por António José Tôrres de Oarvalho:
1. o Os quartéis-mestres, por Vitorino de Almada,
Elvas, 1890.
2. o Cinco finados ilustres, l'ecordaçoes dos últimos
quarenta anos, o aventureiro francês, por J. Dubraz, Lisboa, 1869.
3. o Regulaçl10 para as requislções dos transportes
de mar e terra para fJS exércitos portugups e inglês, Lisbott, 1811.

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO

N.o 5

169

4. o 'Tratado de Artilharia de João Muller, traduzido por J osó António da. Rosa, Lisboa, 17921.0 vol.
Por Francisco de Barros Ferreira

Cabral:

1.o Azulejos da Iqreja da Misericórdia de Chaves,
pelo Padre António José Cerimónias, Braga, 1927.

13. o -Ministério

da Gurrra-Rl'jlal'li~ão

Geral

Declara-se que o capitão reformado, inválido, Alexandre .Alvos de Carvalho tem direito ao primeiro aumonto do 10 por cento sõbre o sôldo desde 1 de Dezembro de 1930, e não desde 1 de Julho do mesmo ano,
como consta da Ordem do Exército n. o 3, 2.:1 série, de
7 do corrente.
•

lIinistério da Guerra - Consrllw de RCl'ursos
Éditos de trinta dias

Pelo Conselho de Recursos correm éditos de trinta
dias, a contar da data da presente Ordem, citando os
primeiros sargentos de cavalaria abaixo designados para,
na qualidade de recorridos que são, apresentarem, querendo, contestação no processo que no mesmo pende o
em que Ernesto Soeiro de Brito. primeiro sargento de
cavalaria, recorre da colocação na escala de acesso e à
sua direita dos primeiros sargentos da sua arma: António Pedro Carretas e António Rodrigues Moreira.
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Obituário

1923

Novembro 13 -Tenente

1929

Junho
t931
Janeiro
»

Fevereiro
»
»
»

Março
»
»

»

»
»
»

»
»

21-

médico miliciano, Alfredo Maria Figueira.

Capitão médico
Ferraz.

miliciano,

Augusto

de Freitas

26 _ Tcncnte de infantaria Manuel da Silva Mcdeira.
27 _ Capitão médico miliciano, António Pereira Gonçalves.
5 _ Capitão veterinário
miliciano de reserva Francisco da Cunha Souto.
10 - Tenen te de infantaria
Daniel Rodolfo Carvalho
Braga.
26 _ Coronel, reformado, Rodolfo Augusto de Sequeira.
27 _ General, reformado, Francisco de Pígueiredo
e
Silva.
1- Terceiro oficial, reformado, t1êste Ministério, José
Germano Rodrigues dos Santos.
2 _ Coronel de artilharia
Alberto César de Faria
Graça.
... _ General, na situação
de re8~rva, João de Morais
Zamith.
7 _ Tenente-coronel,
reformado, António Ismael da
Gandra Curty.
10 _ Capitão, na situação de reserva, Lourenço Augusto Pinto de Magalhães.
11- Coronel de infantaria
João Maria Ferreira
do
Amaral.
12 - Capitão, na situação rle reserva, António Ferrão.
12 _ Tenente, na situação de reserva, Manuel Pedro
de Jesus Ferreira.
13 - Capitão, na situação dc reserva, Manuel Mendes
da Silva.
Rectificações

N a Ordem do Exército n.? 1, 2." série, do corrcntc ano, p. 17,
1.22, onde se lê: "Francisco»,
deve ler-se: «Frederico» j p. 27,
J. 10, onde se lê: «Regimento de infantaria n.? 15», deve ler-se:
"Distrito de recrutamento
c reserva n,v 15".

Júlio Alberto de Sousa Schiappa de Azevedo.
Está conforme.

o Ajudante

General,

MINISTÉRIO

DA GUERRA

27 DE MARÇO DE 1931

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(2.a Série)
Publica-se ao Exército o seguinte:

Por decretos de 21 do corrente mês:
'Iillislério tia (]uma -I. a Jjirer~fto Geral-I.

~ IIl'jlal'lirão

Condecorado com a medalha militar de prata da
classe de bons serviços, nos termos da alínea a) do § 2.°
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 brigadeiro de infantaria António Gomes de Sousa Júnior.
Rejeitado o rocurso n. o 2: 116, interposto pelo capitão,
reformado, Duarte Ferreri de Gusmão Sousa Fraga,
por ser manifestamente ilegal.

\Iillislél'lo tia Guerra - J. a lIirrc~fto Gml-

2. a Rl'jlal'li~flo

Conselho Superior de Promoções

Exonerado de vogal o general José Vicente de Freitas.
Vogal, o general Luis Manuel A gostinho Domingues.
Regimento de infantaria n.· 11

Alferes chefe de banda de música, sem prejuízo de
antiguidade,
sargento ajudante músico, sub-chefe de
banda de música do rogimento de infantaria n." 22, Lourenço Alvos Ribeiro.

°
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Regimento de oavalaria n." 5

Capitão, o tenente D. Domingos António de Sousa
Continho, contando a antiguidade desde 14 do corrente
mês.
Farmácia Central do Exército

Capitão farmacêutico, o tenente farmacêutico, chefe da
delegação n." 8, António de Jesus Pita, contando a antiguidade desde 2 de Fevereiro findo.
Adidos

Capitão, o tenente de cavalaria, adido, em serviço no
Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
João Herculano dê Moura, contando a antiguidade dosde
14 de Fevereiro findo.
Capitães, de infantaria, Armando das Neves Larcher
e, do regimento de cavalaria n. ° 2, Almiro Maia de Loureiro, e tenentes, supranumerário permanente, do regimento de infantaria n." 14, Eduardo da Silva, do batalhão de metralhadoras n.? 1, José Joaquim Capela e, do
serviço de administração militar, da Escola Prática de
Administração Militar, José Filipe 'I'aborda Morais, o
primeiro 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 de 1929, substituída pelo artigo LOdo
decreto
n. o 19:175, de 27 de Dezembro último, por ter sido nomeado professor efectivo do Colégio Militar, e os restantes por terem sido requisitados para desempenharem
comissões de serviço dependentes do Ministório do Interior, o primeiro e o terceiro na polícia de segurança pública e os outros na guarda nacional republicana, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente,
desde 14, 11, 14 e 16 do corrente mês.
Reserva

Tenente-coronel médico, da Direcção do Serviço de
Saúde Militar, Adolfo César Cid e o tenente do secretariado militar, no quadro, J os6 Bento Dias de Carvalho, o primeiro por ter atingido o limite de idade, nos
termos do § 3.° do artigo 10.0 do decreto n." 17:378, de
27 de Setembro de 1929, e o segundo por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta hospitalar de
inspecção, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 17 e 9 do corrente mês.
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Reforma

de infantaria, supranumerário
permanente,
Manuel José do Livramento Viegas, por ter sido julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar de
inspecção, devendo ser considerado nesta situação desde
9 do corrente mês.
Capitão

~[illistério da Guerra - neparti~áo Geral

Rejeitado o recurso n.? 2:111, interposto perante o
Oonselho de Recursos pelo capitão reformado, inválido
de guerra, Frederico da Fonseca Rosado e Almeida Pinheiro, em que êste recorria do despacho de 8 de Agosto
de 1930 que mandava ficar pendente um seu requerimento em que pedia o aumento de 10 por cento sôbre o
sôldo, por a respectiva interposição ter sido feita fora
do prazo legal.
2. o._ Portaria

Por portaria de 21 do corrente mês:
~Iillislél'io da Guerra -i. a lJiJ'C('Ção Geral-i.:I

llcJlarlição

Louvado o brigadeiro de infantaria António Gomes
de Sousa Júnior pelos excepcionais dotes de comando,
que o afirmam como oficial muito criterioso, inteligente,
disciplinador e enérgico, a par das suas excelentes qualidades de carácter, patriotismo e dedicação pelas ínstituíções vigentes, concorrendo poderosamente para o pres- .
tígio do exército e ainda pelo superior critério, grande
competência e altas qualidades manifestadas no desempenho de várias comissões de que tem sido incumbido,
especialmente no alto cargo de comandante da 2.a região militar, devendo estes serviços ser considerados
importantes e extraordinários.

3.

o-

Por determinação do Govêrno da República:
Regimento

de infantaria

n. o 5

Capitão
de infantaria, supranumerário
Aníbal dos Reis Chaves Tarrinho.

permanente,

Alferes do regimento de infantaria n." 16 João Garcia
Alvo«,

•
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Direcção da arma de artilharia

Chefe da 2. a Repartição, o coronel de artilharia,
comandante da Escola Prática da Arma, Joaquim da
Silveira Malheiro,
Qua.dro ela arma de artilharia

Major do grupo independente de artilharia
tanha n. o 12 José Inácio de Oliveira.

do mon-

Quadro da arma de cavalaria

Tenente-coronel do regimento de cavalaria n. o 9 Alexandre Inácio de Barros Vanzeler,
Regimento

de

oavalaria n.O9

Comandante interino, o tenente-coronel do regimento
de cavalaria n," 7, Arnaldo Martim Afonso Ohichorro
da Costa.
Direcção do Serviço de Saúde Militar

Chefe da La Repartição, o tenente- coronel médico do
regimento de artilharia de costa n. o 2, António Mauricio
Sarmento Macedo.

4.

0 __

llinislério

da Guerra _1.a lJirct~ão GCl'al- ta RCJlal'liçflO

a) Declara-se que o major de artilharia José Inácio
de Oliveira, que pela presento Ordem do Exército é colocado no quadro da arma, presta serviço na bataria do
artilharia de defesa móvel de costa n." 1.

b) Declara-se que o capitão do regimento de artilharia ligeira n." ;) Cândido Augusto Ribeiro desistiu de
servir no ultramar, nos termos do decreto D.O 13:300, de
23 de Março de 1020, no ano corrente.
c) Declara-se que o tenente do. quadro :lllxi1i~r de artilharia João Roque presta sorviço no Depósito Geral
de Fardamento o Calçado, desde 16 de corrente mõs.
d) Declara-se que, em virtude do parecer do 00n801ho
Superior de Promoções de 16 de Agosto de lU27, homo-

2.a Série
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logado por despacho do Ministro da Guerra de 22 do
mesmo mês e ano, o capitão de aeronáutica Jorge de
Vasconcelos de Avila deve ser inscrito na escala da referida arma com a antiguidade de tenente que lhe era
atribuída como miliciano, deixando de ser contado na
arma de infantaria, sua arma de origem) e não podendo
a ela regressar.
e) Publica-se a relação dos tenentes-coronéis das diversas armas nomeados para freqüentarem o curso de
informação do 3.° grau da Escola Oentral de Oficiais,
no actual ano escolar:
Infantaria:
Torcato Maria Carreira da Oosta, adido, no Ministério das Finanças.
Alfredo Humberto dos Anjos Oitmarà, no regimonto
de infantaria n." 4.
Antero Homem de N oronha, no distrito de recrutamento e reserva n.? 4.
Júlio César Moreira Sales, no distrito de recrutamento
e reserva n. ° 18.
Geraldes de Figueiredo Abreu e Castro, na Direcção
da Arma de Infantaria.
Alberto Pinto Tasso de Figueiredo, no batalhão de
caçadores n.? 2.
João Álvaro dos Santos Silvano, no distrito de recrutamento e reserva n. o 20.
António Joaquim de Almeida Valente, no regimento
de infantaria n.? 18.
Artilharia:
Carminé Ribeiro de Melo Nobro, com o curso do 0::;tado maior, em inactivídade+.
Aníbal César Valdez de Passos e Sousa, com o curso
do estado maior, professor do Colégio Militar.
Luís Monteiro Nunes da Ponte, no quadro da arma,
Gaudõncio José da Trindade, no grupo mixto indepondonte do artilharia montada n. ° 14.
1 A nomeação
dêste oficial só se tornará efectiva, se autos do
início do curso tiver sido julgado pronto para todo o serviço pela
.i LI n ta hospital ar de inspecção.
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António Gonçalves Pinto Júnior, no grupo de defesa
submarina de costa.
José Cortês dos Santos, com o curso do estado maior,
adido ao quadro.
Cavalaria :
Eduardo Oorreia de Sá, no regimento de cavalaria n. o 2.
Alexandre Inácio de Barros Vanzeler, no quadro da
arma.
Mário da Cunha Bordalo Pinheiro, adido, na guarda
nacional republicana.
Oarlos Alberto da Guerra Quaresma, no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército.
Engenharia:
Roberto de Oliveira Pinto, na Direcção da Arma de
Engenharia.
Vasco Lopes de Mendonça, na Direcção do Serviço
de Obras e Propriedades militares do Govêrno Militar
de Lisboa.
José dos Anjos, no batalhão de automobilistas.
João Tamagnini de Sousa Barbosa, na inspecção das
tropas de comunicação.
Aeronáutica:
Luís Oarlos da Ounha o Almeida, nas oficinas gerais
do material aeronáutico.
Teófilo José Ribeiro da Fonseca, na comissão do contencioso.
O referido curso tem início em 8 de J II nho do correu te
ano e a duração de oito semanas, devendo as autoridades
militares, de quem dependam os oficiais nomeados, promover que os mesmos sejam mandados apresentar na
Escola Central do Oficiais, pelas 12 horas do dia 7 do
referido mês.

n

Declara-ao que fica sem efeito a colocação do alfel' os João Baptista de Azevedo Ooutinho no batalhão
de ciclistas n. o 1, inserta na Ordem do Exército n. o f>,
2.a série, do corrente ano.
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g) Declara-se que o tenente-coronel médico, supranumerário, António Rodrigues Moreira chegou à sua altura
para entrar no respectivo quadro.
h) Declara-se quo o capitão voterinário António Tavares Lebro, os tenentes do serviço do administração
militar José Gregório Gil e do secrotariado militar, João
António Rodrigues, todos em disponibilidade, chegaram
ii. sua altura para entrarem no respectivo quadro.

Obl"t1.l.ário
1\131
J'I(ar~o-ll:1 Segundo
Pinto.

contínuo

do Ministério

da Guerra,

Manuel

Rec-tificftQões
Na Ordem do Exército n.s 3, 2.· sériev do corrente ano, p. 78,
L 19, onde se lê: «Queiroz», deve ler-se: «Esmeriz» ; P: 82, L 8,
onde se lê: «Oliveira»,
deve ler-se:
«Almeida»; p. 95, I. 17,
onde se lê «da Fonseca Moreira», deve ler-se: «Moreira da Fonseca" j l. 31, onde se lê: «650», deve ler-se: «656».
Na Ordem do Exército n.? 4, 2.' série, do corrente ano, p. 112,
1. 2, onde se lê: «do quadro da arma», deve ler-se: «supranumerário».

Júlio Alberto de Sousa Schiappa de Azevedo.
Está conforme.

o Ajudante

General,

N.O 7
MINISTÉRIO

DA GUERRA

13 DE ABRIL DE 1931

ORDEM

DO

EXÉRCITO

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

1. ° - Decretos

..

hnistérie da Guerra - Reparti~ão do Gabinete

Usando da faculdade que me confere o n.? 3.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro do
1926, por fOrça do dísposto no artigo LOdo decreto
n.? 15:331, do 9 do Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra e em conformidade com a decisão do
Conselho de Ministros: hei por bem decretar que, por
estarem nas condições do decreto n. (\ 18:252, de 26 do
Abril de 1930, os oficiais e sargentos abaixo designados sejam reinte rados no serviço activo do exército,
nos termos do artigo 4.° o seus §§ 2.° e 3.° do mesmo
decreto, COIU vencimento a partir de 1 de Julho do ano
findo, ficando por esta forma anulados os decretos ou
parte dos decretos que os passaram à situação em que
presentemente se encontram, mas sem direito à diferença
de vencimentos durante o tempo que nela estiveram :
Capitães de ínfantaria : Agostinho do Espírito Santo,
António de Azevedo Bettencourt e Bernardino de Matos
Tudela de Vasconcelos.
Tenontes: de infantaria, António de Andrade Pissarra
t
Almeida e António Sebastião de Spinola Barreto, do
quadro auxiliar de artilharia, Artur IIenrique Figueiras,
de' engenharia, Boaventura Marquo« Leitão, e da administração militar, :\fanuel Maria Ferreira de Abreu e aspirante a oficial de infantaria José Monteiro Sebastião.

186

ORDEM DO EXERCITO N.· 7

2.1 Série

Primeiro sargento de infantaria José Mendes Gameiro
e segundos sargentos de infantaria Alvaro Augusto Andrade, António Brás Pinheiro, Joaquim da Costa Ramos,
Joaquim da Rocha, José Barbas e músico de 2.a classe
Júlio da Conceição e de artilharia Américo Jorge.
O Ministro da Guerra. assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 28 de Março
de 1931. - ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONAJúlio Alberto de Sousa Schiappa de Azevedo.

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.° do docreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra e em conformidade com a decisão do
Conselho de Ministros: hei por bem decretar que, por
estar nas condições do decreto n. ° 18:252, de 26 de
Abril de 1930, o oficial abaixo designado seja reintegrado na situação de reforma, nos termos do artigo 5.°
do mesmo decreto com vencimentos a partir de 1de Julho do mesmo ano, ficando por esta forma anulado o decreto ou parte do decreto que o passou à situação em
que presentemente se encontra, mas sem direito à diferença de vencimentos durante o tempo que nela esteve:
Alferes, reformado, Jos6 Lobato Falcão.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Goyêrno da República, 28 de Março
de 1931. -ANTÓNIO OSCAR DE FRAGOSO CARMONAJúlio Alberto de Sousa Schtappa de Azevedo .

.1Iinislél'io da Guerra - Jlcjlarli~âo do Gahinctc

Usando da faculdade que me confere o n." 3.° do artigo 2.0 do decreto n," 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
n. o 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do
Ministro da Guerra e em conformidade com a decisão
do Conselho de Ministros: hei por bem decretar que,
por estarem nas condições do decreto n.? 18:252, do 26
do Abril de 1930, os oficiais e sargentos abaixo designados sejam reintegrados no serviço activo do exército,
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nos termos do artigo 4.° e seus §§ 2.° e 3.° do mesmo
decreto, com vencimento a partir de 1 de Julho do ano
findo, ficando por esta forma anulados os decretos ou
parte de decretos que os passaram à situação em que
presentemente se encontram, mas sem direito à diferença
do vencimentos durante o tempo que nela estiveram:
Capitães de infantaria Jaime Borges de Lemos Avelino e João Bernardo Pessoa.
Tenente de infantaria António Homem Rebêlo Júnior.
Alferes do infantaria António Palos,
Primeiro sargento dá intániária Ãlberto Augusto de
Azevedo.
Segundos sargentos: de infantaria, Francisco da Silva,
Júlio dos Santos Rodrigues o músico de 3." classe José
Respeita Mota.
Segundos sargentos: de artilharia Emilio e Manuel
da Piedade e de cavalaria António Pereira.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Governo da República, 4 de Abril
de 1931.-ANTómo OSCAR DE FRAGOSO CARMONA-Júlio
Alberto de Sousa Schiappa de Azevedo.

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 LOdo decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra o em conformidade com a decisão do
Conselho de Ministros: hei por bom decretar que, por
estarem nas condições do decreto n. o 18:252, de 26 de
Abril de 1930, os oficiais abaixo designados sejam reintegrados na situação de reforma, nos termos do artigo 5.0
do mesmo decreto, com vencimentos a partir de 1 de
Julho do mesmo ano, ficando por esta forma anulado o
decreto ou parte do decreto que os passou à situação
em que presentemente se encontram, mas sem direito à
diferença de vencimentos durante o tempo que nela estiveram:
Tenente reformado Joaquim Lopes Craveiro e alteres
reformado António de Jesus Vieira.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 4: de Abril
de 1931.-ANTÓNIO 6SCAU DF~
FRAGOSO CARMONA-Júlio
Alberto de Sousa Schiappa de Azevedo.
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Por decreto de 24 de Janeiro do corrente ano:
Miuistério da Guerra - Repartição Geral

Primeiro oficial para o seu quadro, nos termos do urtigo LOdo decroto n, o 5:313, de 17 do Março do 1919,
o segundo oficial do extinto quadro dos oficiais civis do
Ministério da Guerra, Arcádio José do Sousa.
(Visado pelo 'I'ríbunal de Contas em 16 de Março
de 1931).

3. o - Por decreto de 7 de FevereIro do corrente ano:
Adidl1

Dactilógrafa de La classe Isabel Conte no Bsp tista,
por se encontrar na situação de licença ilimitada desde
2 de Fevereiro último.
(Anotado pelo Tribunal de Contas em 23 de Março
de 1931),

4. o - Por decreto de 20 do mês findo:
\Iinislério d;t Guerra - 3. a jJirec~áo Gcral-

t. a Iteparti~áo

Provido no cargo de professor adjunto da 6. a cadeira
da Escola Militar o major de artilharia Edmundo da
Costa Padosca, ficando exonerado de professor adjunto
do grupo das 6.& O 7.1!. cadeiras da referida Escola.

5.0_

Por decretos de 28 do mês findo:
Ministério da Guerr;t - t./Io Djrec~ão Gcr;tl- 1.a Itcpilrlj~ão

Condecorado com a medalha militar de ouro da classe
do bons serviços, em substituição das doas do prata da
mesma classe que lhe foram concedidas pelas Ordens do
Exército n. o 10, 2.a série, de 31 de Maio de 1918, e
n," 6, 2.[1 série, de 27 de Março último,
brigadeiro do
infantaria António Gomes de Sousa Júnior, por se achar

°
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ao abrigo da última parte do § LOdo artigo 8.0 do regulamonto
para a conceasão da medalha militar, do 28
do Setembro de 1917.
)Iinistério da Gucrra- P Direcção GeraI- 2.a Reparti~ão
Rejeitados os recursos n. os 2:117 e 2: 123, interpostos
perante o Conselho de Recursos pelos capitães do serviço de administração militar António Líbãnio Fernandes Gomos e de artilharia Nuno Álvaro Brandão Antunes: por serem manifestamonte ilogais,
Regimento de infantaria n.· 19

Capitão chefe de banda de música, o tenente chefe do
banda do música Manuel Lourenço da Cunha.
Supranusnerários

permanentelf

Capitães Francisco Salguoiro da Silva, Fernando Inácio Gomes e José da Câmara Sampaio, tenentes Jo110
Manuel Gomes 0, adido, Gualter MontpÍro Alvos o alforos Herculano I'eroira Guerreiro, o terceiro do sorvieo
de adminietração militar o os outros de infantaria, sondo
o quinto por, em ~3 do corrente mõs, se ter uprosentado
do regresso
do Ministério das Oolónias e os restantes
por terem sido reintegrados no serviço activo, nos termos do artigo 4.° o seus §§ 2.p e 3.° do decreto n." 18:252,
de 26 de Abril de 1930, por decreto do 7 do corrente
mês.
Adidos

Majoros: supranumerário, do regimento de infantaria
n.? ll, José António Castilho, e de artilharia, no quadro
da arma, Álvaro Salvação Barrote, capitão do regimonto do tolegraflstas Emírcio Leão Maria Magno Teixeira Pinto, e tonontos : supranumerário permanente, do
rogimento de infantaria n.? 20, José de Matos, e do regimonto do Rapadores mineiros Inácio Francisco da Silva,
o primeiro e o quarto por terem sido requisitados para
dosempenhar
comissões de serviço dependentes do
Ministério do Interior, respectivamente na polícia de
segurança pública o na guarda nacional republicana, e
os restantes nos termos da alínea 1') do n. o 4.0 do § 1.0
do artigo 10.0 do decreto n.? 17:;178, de 27 de Setembro
d~ 1929, snbstituída pelo artigo 1.0 do decreto n." 19:17ú,
de 27 de Dezembro último, por terem "ido providos noa
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cargos de professores, efectivo do Colégio Militar o segundo e adjuntos du Escola Militar o terceiro e o último, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 21 e 14 do corrente mês, 28 de Fevereiro
:findo, 17 do corrente mês e 28 do mês :findo.
Disponibilidade

Major de infantaria António Correia da Silva Carvalho
e tenente do serviço de administração militar José António da Costa, ambos adidos, que de regresso do Ministério das Finanças se apresentaram, em 26 do corrente
mês, por terem sido dispensados do serviço da guarda
:fiscal.
Reserva

Coronel de artilharia, adido, em serviço no Ministério
do Comércio e Comunicações, Manuel Joaquim da Silva,
capitães, de infantaria, supranumerário permanente, do
regimento de infantaria n.? 2, João Pereira Gonçalves, e,
adido, em serviço no Ministério das Finanças, na guarda
:fiscal, Abílio Baptista Machado, médico miliciano, Manuel Joaquim Gonçalves e chefe da banda de música
do regimento de infantaria n ,? 1, Martinho Pincho Nogueira, e alferes miliciano de engenharia, licenciado, do
regimento de sapadores mineiros Augusto José da Cunha
Júnior, o primeiro nos termos do artigo 75.° do decreto
n. o 17 :378, de 27 do Setembro de 1929, substituído pelo
artigo 1.0 do decreto n.? 19:175, de 27 de Dezembro de
1930, o segundo e o terceiro por terem sido julgados
incapazes do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção, nos termos da alínea c) do § 3.0 do artigo 10.0
do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929, devendo ser considerados nesta situação desde 16 do
corrente mês, (I os restantes por terem atingido o limite
de idade, o primeiro nos termos do § 3.° do artigo 61.°
do decreto n. o 12:017, de 2 de Agosto de 1926, e os
outros nos do § 3.° do artigo 10.0 do citado decreto
n.? 17:378, devendo ser considerados nesta situação os
dois primeiros desde 28 o o último desde 8 do corrente
mês.
Reforma

Coronéis, Manuel Goulart de Medeiros e Francisco
Gomes, ambos na situação de reserva, por terem atingido o limite de idade, nos termos do § 4.0 do artigo
10.° do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929,
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devendo ser considerados nesta situação, respectivamente,
desde 24 e 27 do corrente mês.
Tenente de infantaria Luís Emílio dos Santos Seca,
por ter sido reintegrado, nos termos do artig03.o,n.02.0,
do decreto n." 18:252, de 26 de Abril de 1930, por decreto de 7 do corrente mês.

limstério da Guerra - 2. a Direr~ão Geral- 3. a Reparli~~o

Negado provimento ao recurso n,? 2:112. interposto
perante o Oonselho de Recursos pelo capitão de engenharia Herculano Amorim Ferreira, por não ter fundamento legal.

6.°_

Por decretos de 31 do mês findo:
'Iinislério da Guerra _1.A

Dirce~âo Gml-

2.:1 Rcparli~áo

Rejeitado o recurso n. ° 2:120, interposto perante o
Oonselho de Recursos pelo tenente do infantaria, supranumerário permanento, António Gomes, por o ter sido
fora do prazo legal.
Ooncedidas as vantagens de qne trata o artigo 1.° do
decreto n.? 18:674, de 2G do Julho de 1930, desde as
datas que lhes vão designadas, aos oficiais em seguida :
mencionados:
Por terem completado o tempo de permanência no oficialato
desde as datas em que são considerados tenentes, nos termos
do decreto n.O i7:378, de 27 de Setembro de i929, necessário para o primeiro aumento de iO por cento sôbre o sôldo:

Infantaria-coronol
Albino Üãndido Pinheiro de Custro, na Direcção da arma de infantaria, capitão José
Maria Marques da Oruz, adido, no Ministério das Colónias; artilharia - capitão Alexandre dos Santos M~yer,
adido, no Ministério das Colónias, tenente António Augusto Tavares, no grupo de artilharia pesada n." 1; ongenharia- capitão António Casimiro da Oosta, na Escola
Militar, desde 1 de Dezembro de 1930; administração
militar - capitães: Jaime Rebêlo Espanha, na Direcção

192

ORDEM DO EX:tRCITO N.o 7

2.- Série

do serviço do administração militar, desde 1 de Agosto
de 1930, Armando Vergílío Pinheiro da Silva Azevedo,
no quadro, desdo 6 de Dezembro do 1980; aerenáutica-ctenente Francisco Ferreira Sarmento do Morais Pímentol,
no grupo de esquadrilhas de aviação «República», desde
1 de Dezembro de 1930.
Idem, para o segundo aumento de tO por cento sôbre o sôldo :

Infantaria-s-major
Joaquim Feliciano de Azevedo, na
disponibilidade, desde 1 de Julho de 1930, capitães:
Nuno Ferreira Viana e Joaquim Augusto David, adidos,
no Ministério das Colónias; módico-capitão
Jono Calvet de Magalhães Marques da Costa, no grupo de artilharia pesada n, o 2; administração milita" - oapitãea :
Jaime Rebelo Espanha, na Direcção do serviço de administração militar, Manuel Alves Morgado, na disponibilídade, desde 1 de Dezembro do 1930.

llinis(Í'rio da Guerra - 2. a Diree~iio Geral- 3. ti Reparti(ão

.Adjunto, O tenente miliciano do serviço de administração militar, do quadro ospocinl, adido, Júlio Duarte
Costa, que de regresso do Ministório das Colónias se
apresentou em 28 do corrente mês.
Estado maior general

General, o brigadeiro, inspector da La Inspecção de
artilharia, João Luis Oarrilho, contando a antiguidade
para todos os efeitos desde 9 do corrente mês.
Quadro dos all.oiais médioos

Coronel módico, o tenente-coronel
fossor da Escola Militar, Manuel
Gião,

médico, adido, pro-

Ro ado Fernandes

Quadro auxiliar de artilha.ria

Major, o capitão do mesmo quadro, do grupo de d fesa submarina de costa, António Augusto Teixeira
Baptista.
Instituto Femíníno de Educação e Trabalho

'I'ononto-eoronel do quadre auxiliar
major do moamo quadro, secretário,
Gromioho.

de artilharia, o
.Toaquim Altino
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Reserva

Coronel médico, inspector da 3.a Inspecção do serviço
do saúde Adriano Luís de Oliveira Pessa o tenente-coronel do quadro auxiliar de artilharia, da Direcção da arma de artilharia, José Emídio Adauta Figueiredo de Mendonça, o primeiro nos termos da alínea b)
do § 3.0 do artigo 10.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de
Setembro do 1929, e o segundo por ter atingido o limite
de idade, nos termos do § 3.0 do artigo 10.0 do citado
decreto n. o 17 :378, devendo ambos aer considerados nesta
situação desde 31 do corrente mês.

7, o - Por deoretos de 4 do corrente mês:
llinislério da Guerra -

t_:I

Dirrc~ão Gcral- 2.~ Rrpartição

Ooronel, chefe, o tenente- coronel do infantaria, chefe
interino, Jorge Augusto Rodriguos.
Quaclro da armo..de infantltrip,

Coronel, o tenente-coronel
n." 7, José Vítor Franco.

do roglmento de infantaria

Bata.lhão de caçadores n.O 2

Tenente-coronel,

o major Domingos Cosmelli Cancela ..

Supranumerá.rio permanente

Capitão de infantaria, adido, Anfhal dos Reis Chaves
'I'arrinho, que, de regresso do Ministério das Colônías,
f10 apresentou em 16 de Janeiro último.
Quadro auxiliar de artilharia

Coronel, o tenento-coronol do mesmo quadro, sub-chefe
do distrito de recrutamento o reserva n.? 3, David da
Conceição Oliveira, contando a Il.ntiguidadft desde 30 9f)
Setembro de 1929.
Reserva.

Coronéis de infantaria, no quadro da arma, J ORÓSande
Lemos e comandante do regimento do infantaria n. o 9
Manuel Teles Amaro, e o capit o médico miliciano José
Pereira Salgado, o primo iro nOR termos do § único do
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artigo 78.° do decreto n,? 17:378, de 27 de Setembro de
1929, substituido pelo artigo 1.0 do decreto n." 19:175,
de 27 de Dezembro de 1930, o segundo nos termos do
artigo 78.° do referido decreto n.? 17:378 e o terceiro
per ter atingido o limite de idade, nos termos do § 3.0
do artigo 61.0 do decreto n. ° 1~:017, do 2 de Agosto de
1926, devendo ser considerado nesta sítuação desde 1 do
corrente mês.
~(inistério da Guerra - Repartição Geral

Concedidas as vantagens de que trata o artigo LOdo
decreto n." 18:674, de 26 de Julho de 1930, ao tenentecoronel reformado, inválido, José Carlos Botelho Moniz,
por ter completado o tempo de permanência no oficialato, desde a data em que é considerado tenente nos termos do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro de 1929,
necessário para o quarto aumento de 10 por cento sobre
o soldo de capitão, e para o terceiro aumento de 10 por
cento sõbre o soldo de tenente-coronel, tendo direito
àqueles aumentos, respectivamente, desde 21 de Janeiro
até 31 de Março findo e desde 1 de Abril corrente, data
esta em que começou percebendo vencimentos do seu
actual põsto.

8. ° - Por decretos de 11 do corrente mês:
~(inistério da Guerra - Ln Direcção Geral-

2_&

Rejlartição

Regimento de infantaria n.· 4

Alferes médico, sem prejuízo de antiguidade, o alferes
médico miliciano da 2.n companhia de saúde Matias
Duarte dos Reis.
Regimento de infantaria n.·

l)

Alferes médico, sem prejuízo de antiguidade, o primeiro sargento cadete do regimento de cavalaria n." 2
Fernando Jaime Machado Faria.
Regimento de infantaria n.· 11

Alferes médico, sem prejuízo de antiguidade, o soldado
n.? 187/25 da 3.& companhia de saúde, Rui Alberto
Freire.

2.' Série

ORDEM DO EX~RCITO N.o 7

195

. Regimento de infantaria n.· 16

Alferes médico, sem prejuízo de antiguidade, o soldado
n. o 142/26 da 3. companhia de saúde, [João Figueiredo
Barbudo.
Ii

Batalhão de infantaria n.s 47

Alferes médico, sem prejuízo de antiguidade, o soldado
n, o 491/R do dlstrito de recrutamento e reserva n, o 15,
Zózimo Inês Soares Ramos.
Batalhão de caçadores n. o 4

Alferes médico, sem prejuízo de antiguidade, o primeiro sargento cadete do regimento de artilharia ligeira
n. o 3, Manuel Cândido Faria Monteiro.
Batalhão de caçadores n.· 8

Alferes médico, sem prejuízo de antiguidade, o soldado
D.O 124/26
da 3.a companhia de suúde, José Joaquim
Lopes Silvério.
Regimento de artilharia ligeira n.· 1

Alferes médico, sem prejuízo de antiguidade, o soldado
n.? 82/26 da 3.a companhia de saúde, Joaquim Mendes
Vieira Lopes.
Regimento de artilharia ligeira n,> 2

Alferes médicos, sem prejuízo de antiguidade, o alferes
médico miliciano da La companhia de saúde Alberto
Pereira Maçãs Fernandes e o soldado recruta do regimento de artilharia ligeira n." 3, José dos Santos Bessa,
Grupo mixto independente
de artilharia montada n,s 24

Alferes médico, sem prejuízo de antiguidade, o soldado
n." 131/26 da 3.:1 companhia de saúde, José Neto Milhoiriço,
Bataria de artilharia de defesa móvel de costa n.> 1

Alferes médico, sem prejuízo de antiguidade, o soldado
n.? 184/26 da 2.& companhia de saúde, Fausto Seabra
de Almeida.
Bataria de artilharia de defesa móvel de costa n.> 2

Alferes médico, sem prejuízo de antiguidade, o alferes
médico miliciano da 3.:1 companhia de saúde António
de Deus Mouga Rodrigues.
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de pontonetroa

Alferes médico, sem prejuízo de antiguidade, o soldado
n." 393/27 da 1.11 companhia de saúde, António Car.
doso dos Santos Cunha.

9. o -

Portarias

Por portaria de 24 do corrente mês:
~Iinistério da Guerra - Reparli~ão ~o Gabinete

Tendo vindo desde 1920 prestando serviços clinicos
gratuitamente no pessoal da Carreira <la Tiro de Mortágua, com fi maior solicitude e boa vontade, Q médico
daquela vila, Dr. Augusto Gouveia Santos, demonstrando, assim, a sua muita dedicação pelas instituições
militares e o seu carácter bondoso: manda o Govêrno da
República Portuguesa, pelo 1dini!'ltro da Guerra, louvar
o referido cidadão, dando assim público testemunho do
aprêco om que são tidos os serviços prastados pelo
mesmo clínico.

\ Por portaria de 25 do corrente mês:
~Iinislério da Guerra - Repartição do Gabinete

Tendo o tenente-coronel de artilharia Fernando Pimentol da Mota Marques revelado na direcção da Fábrica do Munições de ArtilhAria. Armamento e Viaturas,
que superiormente dirige (1 administra, notáveis aptidões
como organizador o engenheiro fabril, patenteando, pelo
sou osfõrço e notáveis qualidades de tenacidade, a importante funoão que àquola estaboleeimento está reser"ada na renovação e reparação do material do guorra:
manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Minifltro da Guerra, louvar o referido ôficial pelo são critério
e notável espírito orientador quo tem revelado para converter, com os limitados recursos ao sou dispor, o importante oatabeleeimento quo dirig numa iustitutcão
proveitosa para o Estado.

2,· Sêrie

ORDEM DO EXltRCI'lU

197

N."7

Por portarIa de 28 do corrente mês:
Ministério da Guerra - 3. a Direcção Geral- t.a Reparti~ão
Nomeados vogais auxiliares da Comissão de História
Militar, nas localidades que vão indicadas, os seguintes
indivíduos:
Major de infantaria Jaime Pires Cansado - Tavira.
Tenente de infantaria Luís Borges Júnior- Oastelo
Branco.
Francisco do Barros Ferreira Oabral Teixeira Homera-c-Ohaves.

10.

o-

.

Por determinação do GoYêrnoda RepúblIca:
Miuistério da Guerra - 2. a Direc~ãQGeral- 3. :L Repartição

Adjunto, o capitão do serviço de administração militar, supranumerário,
Armando Vergilio Pinheiro da
Silva Azevedo.
Govérno Militar dos AçOres

Ajudante de campo do governador, o capitão de infantaria, no quadro da arma, João Coelho Borges.
Regimento de infantaria. n.O1

Tenente chefe de banda de música do regimento de
infantaria n." 11, Manuel Joaquim Canhão, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.· 16

Tenente de infantaria, no quadro da arma, José Vitorino Pavía de Magalhães.
Batalhão de metralhadoras n.· 2

Tenente de infantaria,
Gualter Monteiro Alves.
V

supranumerário

permanente,

in8peoçio de a.rtilha.ria

Inspector, interino, o coronel de artilharia, tirocinado,
DO quadro da arma, José Paulo I:eri:umdes Júnior.
Qua.droda arma de artilharia

Capitão do grupo de e pecialistaa, Joaquim
Teriaga.

Estrêla
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Regimento de artilharia de oosta n. 2
O

Tenente médico do regimento de artilharia ligeira n. 1
José Carlos Moreira.
Ü

Esoola Prátioa de Cavalaria

Adjuntos, os alferes, do regimento de cavalaria n. ° 2,
António Joaquim Ferreira Durão, e do regimento de cavalaria n. ° 7, Venâncio Augusto Deslandes.
Esoola Prátioa de Engenharia

Segundo comandante, o major de' engenharia da Direcção do serviço de obras e propriedades militares da
4. região militar Eduardo Rodrigues de Carvalho.
fi

Regimento de sapadores mineiros

Alferes do quadro auxiliar de engenharia, do batalhão
de automobilistas, Manuel de Oliveira Marques, pelo
pedir.
3.' Inspeoção do serviço de saude

Inspector, o coronel médico, no quadro, Manuel Rosado Fernandes Gião.
Direcção do serviço de administração militar

Adjunto da 2. a Repartição, o capitão do serviço de
administração militar, em disponibilidade, das inspecções
do mesmo serviço, João Viegas Jacinto.
Depósito geral de fardamento e calçado

Tenente do sorviço de administração
ponibilidade, José António da Costa.

11. o -

militar, em dis-

Ministério da Guerra - L a Direcção Geral- LA Repartição

a) Em harmonia com o disposto no artigo 182.° do
regulamento de disciplina militar se publica a decisão
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, a cujo
julgamento foi submetido o major de cavalaria Fernando
Pereira Coutinho, nos termos do n.? 3.° do artigo 168.°
do mesmo regulamento:
Aos vinte e um dias do mês de Março de mil novecentos e trinta e um, reünído o Conselho Superior de
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Disciplina do Exército, para, por ordem de S. Ex.1\ o
Ministro da Guerra, julgar a seu requerimento, nos termos do n.? 3.° do artigo 168.° do regulamento de disciplina militar, o major de cavalaria Fernando Pereira
Coutinho, decidiu por unanimidade de votos que êste
oficial, em vista do processo, não é atingido na sua honra
militar, brio e dignidade profissional.-Ernesto
Maria
Vieira da Rocha, general presidente - José Justino Teixeira Botelho, general--Jodo
Júlio dos Reis e Silva,
general-José
Vicente de Freitas, general relator-Eugénio Augusto Almada Castro Bilstetm de Meneses, general.
b) Declara-se que, por decreto de 17 de Março do
corrente ano, publicado no Diário do Govêrno n." 65,
2.1\ série, de 20 do mesmo mês e ano, foi condecorado
com o grau de oficial da Ordem Militar -de Cristo o capitão de aeronáutica Jorge de Vasconcelos de Ávila.

c) Declara-se que, por decreto de 17 de Março do
corrente ano, publicado no Diário do Gooêrno n. ° 65,
2.a série, de 20 do mesmo mês e ano, foram condecorados com os graus da Ordem de Instrução Pública, que
respectivamente lhes vão indicados, os seguintes oficiais:
Gril-croz

General graduado
veira Machado.

de reserva Aquiles Alfredo da SilOficial

Coronel do serviço de administração
David Branquinho.

militar Alberto

Cavaleiro

Capitão do serviço de administração militar Ney Pompilio da Veiga Mata.
d) Declara-se que, por portaria do Ministro do Interior de 10 de Janeiro do corrente ano, publicada no
Diário do Gooêrno n." 12, 2.& série, de 15 do mesmo
mês, foi louvado o capitão de aeronáutica José Manuel
de Mendonça pela maior competência, lealdade e zêlo
com que exerceu durante mais de quatro anos o cargo
de secretário do governador civil do distrito de Lisboa,
havendo prestado excelentes serviços no mesmo 00vêrno Civil.
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da Guerra-1.a DirecçãoGeral- V, Reparllção

a) Declara-se que o capitão de infantaria Carlos de
Jesus Vilhena, promovido a êste posto pela Ordem do
Ereército n.? 5, 2.a série, do corrente ano, conta a antiguidade de pOsto, para efeito de vencimentos, desde 30
de Setembro do 1930, e não de 1 de Março do mesmo
ano, conformo consta da referida Ordem do Exército.

b) Declara-se que o capitão de infantaria Bento de Jesus Seguro Ferreira e o alferes de cavalaria António do
Vaz de Carvalho Viana Crêspo, ambos supranumerários,
o tenente-coronel Manuel da Silva Teixeira, major António Correia da Silva Carvalho e o tenente de infantaria, José Vitorino Pavia de Magalhães, todos em disponibilidade, chegaram à sua altura para entrai' nos
respectivos quadros.
c) Declara-se que os capitães de infantaria, adidos,
Acácio Norberto de Carvalho e António dos Santos Figueiredo dariam entrada no respectivo quadro se não
estivessem naquela situação.
.
d) Declara-se que a colocação do capitão de infantaria
Aníbal dos Reis Chaves 'I'arrinho na situação de supranumerário permanente, inserta na presento Ordem do
Exército, deve ser considerada como publicada na Ordem do Exército n." 1, 2.& série, do corrente ano.
e) Declara-se que o alferes de infantaria, com a patente de tenente, Eduíno Ramos, adido, em serviço no
Ministério do Interior, daria entrada no respectivo quadro se não estivesse naquela situação.
f) Declara-se que fica sem efeito a parte da declaração i) do n. o 9 da Ordem do Eaército n,o 5, 2.&série, do
corrente ano, respeitante ao alferes de infantaria, com a
patente de tenente, Eduíno Ramos.
9) Declara-se' que o ten nte de infantaria José Joaquim de Almeida deixou do estar suspenso das funções
de serviço.
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h) Declara-se que desistiu de servir nas colónias, nos
termos do decreto n.? 13:309, de 1927, no corrente ano,
o tenente de infantaria Pedro Joaquim da Cunha Menesos Pinto Cardoso.
i) Declara-se
que chegaram à sua altura para entrar
no respectivo
quadro o coronol de artilharia,
supranumerário,
Camilo Amândio
da Silva Sena, o major de
artilharia,
em disponibilidade,
Alfredo Pedro de Almeida
e o capitão do quadro auxiliar de artilharia, supranumerário, António Augusto Amado.

j) Declara-se
que fica sem efeito a determinação
ínserta na Ordem do Exército n. ° 5, 2. a série, do corrente
ano que colocou no quadro da arma de artilharia
o
major da mesma arma Alfredo Pedro <le Almeida, devondo ser considerada como publicada na referida Ordem
a declaração
de que o mesmo oficial, por so encontrar
então na situação de disponibilidade,
deixará de prestar
serviço no regimento do artilharia ligeira n, ° 2.
k) Declara-se
que os coronéis do quadro auxiliar de
artilharia,
supranumerários
permanentes,
Ernesto
José
dos Santos,
Ernesto
Joaquim
Feio, Francisco
Garcia
Tereno, Firmino da Silva Rêgo o Manuel da Conceição
Silva passam a contar a antiguidade
do seu actual pôsto
de 30 do Setembro do 1929.
l) Declara-se

que o capitão de artilharia Joaquim Esque, pela presente Ordem do Exército, é
colocado no quadro da arma, presta serviço na 3. a Direcção Geral dêste Ministério.

trêla Teriaga,

111) Doclara-so
que o capitão do cavalaria,
adido, em
serviço no Ministério
do Interior, Francisco José Cardoso Cabral de Quadros continua na situação de adido,
mas em serviço no Ministério das Colónias, por ter sido
nomeado para uma comissão de serviço neste Ministério,
nos termos do artigo 31.° do decreto n.? 13:309, de 1927,
sendo considerado
nesta situação desde 14 do corrente.
n) Declara-se que 6 de cinco o número de capitães da
arma do engenharia
a nomear para a freqüêneia do curso
de informação do respectivo grau da Escola Central de
Oficiais no presente ano escolar, ficando assim rectificado

•

202

ORDEM DO EX:€RCITO N.o 7

2.· Série

nesta parte o quadro a queserefero a alínea a) do n.? 11.°
da Ordem do Exército n." 1, 2.a série, de 17 de Janeiro,
último.
o) Declara-se que o tenente-coronel médico, sub-director do Hospital Militar Principal do Lisboa, Manuel de
Lucena acumula estas funções com as do director do
depósito geral de material sanitário e de hospitalização.

p) Declara-se que os tenentes do serviço de administração militar Fausto Rosário da Conceição e António
Francisco Camacho desistiram do servil' nas colónias
durante o corrente ano.
q) Declara-se que o capitão do serviço do administração
militar do regimento de infantaria n,o 6, Clemente Rafael
Leão, presta serviço na delegação da 3. a Repartição da
2. a Direcção Geral do Ministério da Guerra na 1.a região
militar, sem dispêndio para á Fazenda Nacio0111.
r) Declara-se que o capitão do quadro auxiliar do serviço de saúde Jõsé Joaquim, que, por decreto de 14
do mês findo, publicado na Ordem do Exército n." 5,
2. a série, do corrente ano, passou à situação de adido,
situação em que foi considerado desde 18 de Setembro
de 1926, era, nessa data, supranumorárío.

•

8) Declara-se que o capitão do secretariado militar,
no quadro, António Monteiro, a que se refere a declaração f) da Ordem do Exército n,o 5, de 21 do mês findo,
presta serviço na Direcção do Serviço das Obras e Propriedades Militares na 4.- região militar .

t) Declara-se que o tenente do secretariado militar,
adido ao quadro nos termos do decreto n. o 13:020, Alfredo Teotónio Tinoco presta serviço na Direcção do
Serviço de Obras e Propriedades Militares, no Govêrno
Militar de Lisboa.

u) Publica-se a relação dos capitães das diversas armas
nomeados para freqüentar o curso de informação do
2. ° grau da Escola Central de Oficiais, no actual ano
escolar.

2." Série
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Infantaria:
l\f anuel Joaquim

Ramos Coelho, no quadro da arma.
Carlos Alberto Saraiva dos Santos Ferreira, no C016gio Militar.
Amândio Machado, no 1.0 Tribunal Militar Territorial
de Lisboa.
Bártolo Afonso Simões, adido, na guarda nacional republicana.
Jaime César Nunes de Oliveira, no regimento de infantaria n.? 13.
Agostinho de Oliveira Baía da Costa Lõbo, no regimento de infantaria n. o 9.
José de Melo Poucos de Carvalho, ajudante do campo
do general António 'I'oixoira de Aguiar.
Hermínio Rebelo, no Instituto Profissional dos Pupilos
do Exército.
•
Jaime Duarte da Fonseca Fabião, na carreira de tiro
de Castelo Branco .
•José Bernardo Pinto da Silva, no Colégio Militar.
Gustavo Arsénio Branco Ventura, na 3. n Repartição
da La Direcção Geral do Ministério da Guerra.
Artilharia :
Alberto Augusto de Almeida, miliciano do quadro especial, no regimento de artilharia de costa n,o 1.
Manuel 'I'iago Pereira Manjolinha, no grupo do defesa
submarina de costa.
António Peixoto Chodas, idem.
Joaquim de Figueiredo Figueiral, no regimento de artilharia de costa n,o 1.
Cavalaria:
Manuel Martiniauo de Oliveira Marrecas, adido, na
guarda nacional republicana.
Carlos Duarte Mascarenhas de Meneses, na 4. a Repartição da 2.:1 Direcção Geral do Ministérlo da Guerra.
Engenharia:
António Augusto, miliciano de caminhos de ferro, do
quadro especial.
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Raúl Alfredo da Silva Gomes, miliciano de pioneiros,
do quadro especial, na Direcção do Serviço de Obras e
Propriedades Militares da 3." região militar.
Joaquim Mendes Moreira, na Direcção do Serviço de
Obras e Propriedades Militares da 2. a região militar.
José Afonso Lucas, na Escola Central de Sargentos.
Mário dos Santos Sobral, na Escola Prática de Engenharia.
Aeronáutica

:

Manuel de Burros Amado da Cunha, no ])(lpõsito do
Material Aeronáutico.
António Fernando Pedroso Quaresma, no Grupo de
Aviação de Bombardeamento.
O referido curso tem início em 8 de Junho do corrente
ano e a duração de oito semanas, devendo as autoridades
militares de quem dependam os oficiais nomeados promover que os mesmos sejam mandados apresentar na
Escola Central de Oficiais, pelas 12 horas do dia 7 do
referido mês.
v) Nos termos do artigo.29.0 do docroto n." 1G:901,
de 28 de Maio do 1929, publica-se a relação dos candidatos aprovados no concurso ii, admissão ao quadro pormanente de oficiais módicos por ordem de mérito rolativo:
1.° J osó Joaquim Lopes Sil vório, soldado 11.°124/26
da 3. a companhia. do saúde.
2. ° José dos Santos Bossa, soldado recruta do regimonto de artilharia ligeira n. ° 3.
3.° João Figueiredo Barbudo, soldado n." 142/~6 da
3.:\ companhia de saúde.
4.° Fernando Jaime Machado Faria, primeiro sargento
cadete do regimento de cavalaria n.? 2.
5.° Rui Alberto Freire, soldado n." 187/25 da 3.a companhia de saúde.
6. o Manuel Cândido Faria Monteiro, primeiro sargento cadete do regimento de artilharia ligeira n,° 3.
7. ° António Cardoso dos Santos Cunha, soldado
n.? 393/27, da 1.8 companhia de saúde.
8. ° ~...ntónio de Deus Mouga Rodrigues, alferes módico miliciano da 3. a companhia de saúde.
9.° José Neto Milheiriço,
soldado n.? 131/26 da
3.a companhia de saúde.

2.' Série

ORDEM DO EX:€RCITO N.o 7

205

10.° Alberto Pereira Maçãs Fernandes, alferes médico
miliciano da La companhia de saúde.
11. o Matias Duarte dos Reis, alferes médico miliciano
da 2.a companhia de saúde.
12.0 Fausto Seabra de Almeida, soldado n.? 184/26
da 2. companhia de saúde.
13.0 Joaquim Mendes Vieira Lopes, soldado n." 82/2ü
da 3.a companhia de saúde.
14.0 Zózimo Inês Soares Ramos, soldado n.? 491/R
do distrito de recrutamento e reserva n.? 15.
11

13. O-Ministério

da 6uerra- 2.3 Dirrcção Geral- 3. li Hppalli~âo

a) Declara-se que, conformo preceituç o artigo 3.° do
decreto n." 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foi considerada hábil Maria Vilar Bettencourt para receber, ao
abrigo do artigo LOdo mencionado decreto, os vencimentos de seu marido, primeiro sargento músico, reformado, da 7. a companhia, José de Quadros Bettencourt,
internado na casa de saúde do 'I'elhal.

b) Vencimentos que, nos termos da lei n." 1:668, de 9
de Setembro de 1924, e decreto n." 18:674, de 26 de
Julho de 1930, competem 3.OS oficiais em seguida moncionados, transferidos para as situações de reserva e
reforma:
Coronel de artilharia, antigo curso, Manuel Joaquim
da Silva, 537~08, sendo: pensão deroserva,341tSíOj
0,14 por cento, 7{J06; lei n." 888, 34~87; lei n.? 1:332,
153645; do vencimento total 17M05 são pelo Ministério
do Comércio Comunicações. Tem dois aumentos de 10
por cento sobre o soldo.
Coronel médico Adriano Luís de Oliveira Passa,
444lHO, sendo: pensão de reserva, 318S92; 0,14 por
cento, 12650; lei n,° 888, 33614; lei n. ° 1:332, 79t$54.
Tem dois aumentos de 10 por cento sõbro o, soldo.
Tenente-coronel médico Adolfo César Cid, 384~58,
sondo: pensão de reserva, 293t572j 0.14 por cento,
11651; lei n.? 888, 30552; lei n.? 1:332, 48~83. Tem
três aumentos de 10 por cento sobre o soldo.
Tenente-coronel, do quadro auxiliar do serviço de
artilharia José Emídio Adauta de Figueiredo Mendonça,
459~62, sendo: pensão de reserva, 232ó50j 0,14 por
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cento, 44,$39; lei n.? 888, 27~68; lei n.ol:332, 15M05;
do vencimento total 131632 são pelo Ministério das 00lónias, sendo Angola. a última província ondo serviu.
Capitão de infantaria JJ\o Pereira Gonçalves, 266696,
sendo: pensão de reserva, 192650; 0,14 por cento, 61$73;
lei n. ° 888, 19~92; lei n. ° 1:332, 47681; do vencimento
total 26604: são pelo Ministério do Interior. Tem um
aumento de 10 por cento sõbre o sõldo,
Capitão de infantaria Abilio Baptista Machado, 290687,
sendo: pensão de reserva, 21M75; 0,14 por cento,
5633; lei n." 888,21670;
lei n.? 1:332, 521509; do vencimento total 106a35 são pelo Ministério das Finanças.
Tem dois aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo.
Capitão, chefe de banda de música, Martinho Pincho
N ogueira, 329~7 5, sendo: pensão de reserva, 23~696;
lei n. o 888, 23t$89; lei n. ° 1:332, 66090; do vencimento
total 23,$55 são pelo Ministério do Interior. Tem três aumento de 10 por cento sobre o sõldo.
Capitão de infantaria Manuel José do Livramento Viegas, pensão de reforma 137,$50. Tem um aumento de 10
por cento sóbre o sõldo.
Tenente do secretariado militar José Bento Dias de
Carvalho, 129655, sendo: pensão de reserva, 125,$; 0,14
por cento, 4~55; do vencimento total 12ó93 são pelo Ministério das Colónias, sendo Angola a província onde
serviu. Tem um aumento de 10 por cento sôbre o sôldo,
c) Rectificados se publicam os vencimentos a que têm
direito, desde 1 de Julho de 1930, os oficiais em seguida mencionados, por se encontrarem ao abrigo do
artigo 6.° do decreto n. ° 18:674, de 26 de Julho de
1930:
General, na situação de reserva, Luís António César
de Oliveira, 545MO, sendo: pensão de reserva, 395t$;
lei n." 888, 39,$50; lei n.? 1:332, 110660. Tem o limite
de vencimentos de general com o primeiro aumento.
General, na situação de reserva, Carlos Augusto Ooelho de Vasconcelos Pôrto, 618~75, sendo: pensão de reserva, 412t$50; lei n.? 888, 41625; lei n." 1:332, 16M.
Tem o limite de vencimentos de general com o primeiro
aumento.
Ooronel, na situação de reforma, António da Cunha
Prelada, 550M3, sendo: pensão de reforma, 39M; 0,14
por cento, 3,$87; lei n. ° 888, 39688; lei n." 1:332,
111;568; do vencimento total 13MO são pelo Ministério
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das Colónias, sendo Moçambique a província onde serviu.
Tem o limite de vencimentos de general com o primeiro
aumento.
d) Rectificados se publicam os vencimentos a que têm
direito, desde 1 de Julho de 1930, os oficiais em seguida
mencionados:
Coronel, na situação de reserva, José Coelho Correia
da Cruz, 380ti26, sendo: pensão de reserva, 277 {$20; 0,14
por cento, 6{$õ9; lei n. o 888, 28tS37; lei n, o 1:332,
6SalO. Tem o primeiro aumento de 10 por cento sobre
o sôldo.
Tenente-coronel, na situação de reserva, António dos
Santos, 384a46, sendo: pensão de reserva, 2321550; 0,14
por cento, ~3tS81; lei n. o 888, 25a63; lei n. o 1:332,
102tS52; do vencimento total 51624 são ,pelo Ministério
das Colónias, sendo Angola a provincia onde serviu.
Major, na situação de reserva, Manuel Francisco Mamede, 406fi>37, sendo: pensão de reserva, 210ó; 0,14
por cento, 40tS85; lei n.? 888, 25608; lei n.? 1:332,
1i30M4; do vencimento total 84~60 são pelo Ministério
d~s Colónias, sendo Moçambique a província onde ser-

"111.Capitão,

na situação de reforma, José da Costa Teixeira, 197Ó72, sendo: pensão de reforma, 178;$75; 0,14
por cento, 1tS; lei n. o 888, 17697. Tem dois aumentos de
10 por cento sõbre o sõldo.
Capitão, na situação de reforma, Manuel Caeiro Vieira,
168~7 4, sendo: pensão de reforma, 162625; lei n. o 888,
66,19. Tem dois aumentos de 10 por cento sobre o sõldo,

14. o _ !Iiuistérie Ja Guerra - 3." Direcção Geral-i."

Repartição

a) Declara-se que os tenentes de infantaria abaixo mencionados freqüentaram o 3.0 curso extraordinário de
comandantes de companhia, na. Escola Prática de Infantaria, de 8 de Fevereiro a 7 de Março do corrente ano:
Francisco Ricardo Guerreiro, José Dias Lourenço,
miliciano J osó da Conceição Nogueira Rosas, Carlos
Cruz, António Ferreira Linhares Nobre, Luis António
Bento Pereira, Augusto de Carvalho, Alberto Salgueiro,
Armando Amaro de Freitas, miliciano José Neves Eugénio, miliciano António Dias, António Joaquim Alves
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Melão, miliciano José António Gomes Alves Carneiro,
miliciano Augusto Oliveira da Cunha, Matias Rodrigues
Figueira
.J únior, Carlos Gomes Oordeiro, miliciano Fernando Eurico da Costa Oliveira, Abel Moreira, Fernando
Augusto
da Câmara Lomelino,
João Baptista
Pore ira
Júnior, Manuel Aboim Ascensão
de Sande Lemos, Alberto da Costa Ferreira,
Laureano
António Morgado,
Joaquim Diogo Correia, Aparfcio de Paula Pacheco, miliciano Joaquim
Lapas de Gusmão, João Oarlos Basto
de Lima, miliciano Manuel Augusto
Martins, miliciano
António de Almeida. Abrantes, Eugénio Gonçalves Magalhães Figueiredo,
Manuel António Granjo, Manuel Joaquim Cândido Ferreira
e Joaquim de Lemos Salgueiro
Rêgo.

b) Declara-se
que os oficiais abaixo designados
freqüentaram
com aproveitamento
o estágio na Esaola de
Transmissões
de 2 a 28 de Março do corrente ano;
Capitães
de engenharia : José Machado de Barros,
Joaquim
Mendes Moreira, Herculano
Amorim Ferreira,
Arnaldo
de .Albuquerque Barata de Sousa Teles, António Nunes Freire,
José Afonso Lucas, Judah Bento
Ruah.
Milicianos:
de caminhos de ferro Rodrigues Barradas
e António Augusto e de pioneiros António Gimenes Gonçalves e Raúl Alfredo da Silva Gomes.

15.

0_

llinislério da Guerra - neparli~ão Geral

Declara-se
que o tenente coronel reformado, iuválido,
José Carlos Botelho Moniz é considerado
major de 10
de Abril de 1915, e não de 8 do Janeiro de 1916, como
consta do decreto de 7 de Fevereiro último, publicado
na Ordem do Exército n.? 4, 2.3 série, de 28 do citado
mês.

Balancete do Cofre de Previdência dQSOficiais
do Exército Metropolitano do Ministério da Guerra
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Obi"tuário
1928
Abril

lO -

Junho

30 -

1930
Julho

16 -

1931
Fevereiro
Março
l)

»

»
»

Abril
»

Capitão módico miliciano Luís Augusto de Ornelas.
Tcnen te médico miliciano de reserva Fernando de
Melo Teixeira.
Capitão veterinário
miliciano
Cândido de Matos Valério.

de reserva

Romeu

18 - Tenente de artilharia
António Dario Vieira.
21- Capitão, na situação de reserva, António Semedo
Pereira.
25 - Major, reformado, Francisco Inácio Pimentel.
26 - Tenente-coronel,
na situação de reserva, Aníbal
Augusto Cardoso Fernandes Leite da Cunha.
29 - Coronel, reformado, António Celestino Alves
31 - Tenente de cavalaria Luís Furtado Leote Tavares.
2 - Alferes, na situação de reserva, Viriato Olímpio
de Azevedo.
4 - Tenente de infantaria Deolindo Evangelista.

Rec"tificRQôes
N a Ordem do Exército n.O5, 2.' série, do corrente ano, p. 148,
1. 15, onde se lê: «1. », deve ler-se: ..3.a»; p. 156, J. 36, onde se
0

lê: ..Luís», deve ler-se: «Lopes»; p. 158. I. ~, onde se lê: "António», deve ler-se: "José»; p.175, I. 3, onde se lê: "Tenente», deve
ler-se: "Capitão •.

Júlio Alberto de Sousa Schiappa de Azevedo.
Está. conforme.

o Ajudante

General,

•. irr

MINISTÉRIO

DA GUERRA

8 DE MAIO DE 1931

ORDEM

DO
(2.a

EXÉRCITO

Série)

Publica-se ao exército o seguinte:

•
1.o-Decretos
'Iiuistél'io da Guerra - Repartição Geral

Usando da. faculdade que me confere o n. o 2.0 do artigo 2. o do decreto n. o 12: 740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.o do 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 também
de 1928, seja concedida a D. Vitória Quirino Rosa Pereira, Maria Cândida Pereira e Maria Vitória Pereira,"
viúva e órfãs do coronel de reserva A Ifredo Augusto
Pereira, a reversão da cota parto do subsídio mensal
de 6!$ que D. Júlia Pereira conjuntamente com elas percebia, em virtude de esta senhora ter contraído matrimónio om 27 de Setembro do 1930.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 24 Janeiro
de 1931. - Â.NTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONAJúlio Alberto de Sousa Sclüoppa de Azevedo.
(Visado pelo Tribunal
de 1931).

de Contas em 27 de Março

Usando da faculdade que me confere o n, o 2. o do ar.
tigo 2.0 do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1. o do decreto
D.O 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Mi-
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nistro da Guerra: hei por bem decretar que seja anulado
o decreto de 22 de Novembro de 1901 que concedeu o
subsídio mensal de ao tempo 3t$000 réis e actualmente de
6600 a D. Maria Cremílde da Silveira Baião, por se reconhecer não ter direito ao mesmo.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços ,do Govêrno da República, 12 de Abril
de 1931.-ANTONIO
OSCAR DE FRA.GOSO CA.R\10NA.-JÚlio Alberto de Sousa Scluappa de Azevedo.

~Iinislério da Guerra - Reparli~ão do Gabinete

Usando da faculdade qne 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 LOdo decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra e em conformidade com a decisão do
Conselho de Ministros, nos termos do disposto nos artigu::, 1.0 do decreto n ," 19:567, e 1.0 do decreto n.? 19-:595,
respectivamente de 7 e 10 de Abril do corrente ano:
hei por bem decretar que sejam demitidos:
General Adalberto Gastão de-Sousa Dias; coronéis:
do extinto corpo do estado maior Fernando Augusto
Freiria e de infantaria José Mendes dos Reis; tenentes-coronéis : de infantaria Inácio Severino de Melo Bandeira e de administração militar Luís António da Silva
Tavares de Carvalho; majores: de infantaria António
Fernandes Varão, Carlos António Bragança de Parreira
e Luís de Sousa Ribeiro, do artilharia Alfredo Pedro de
Almeida e José Lopes Correia de Matos, de cavalaria
Francisco Alexandre Lõbo Pimentel fi de administração
militar Francisco Filipe de Sousa j capitães: de infantaria Aníbal Artur 1\1 arcelino, Augusto Casimiro dos Santos, Marcial Pimentel Ermitão, Carlos de Jesus Vilhena,
Eduardo Augusto Cordeiro da Cruz Nunes, de engenharia Carlos Wenceslau Frazão Sardinha e médico Américo Durão j tenentes : de infantaria António Sebastião
Spinola Barreto, Artur Tavares, Ernesto da Ressurreição Borges Acciaiuoly, Manuel Ferreira Camões, Manuel Severo dos Reis e Manuel Sílvio Pólico de Oliveira
Neto, do quadro auxiliar de artilharia António Carvalho
Braga e Gil Cornélio Gonçalves, do secretariado militar
António de Capristano Antunes Cabrita e reformado
/'

2." Série

ORDEM DO EXl1:RCITO N.O 8

21õ

Luís Emílio dos Santos Seca; alferes ~ de infantaria Armando Hasse Ferreira e Luis Mousinho Sacadura e de
artilharia Alexandre Vidal Pinheiro.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Goyêrno da República, 15 do Abril
de 1931.-ANTóNIO
OSCAR DE FRAGOSO CARMONAJúlio Alberto de Sousa Schtappa de Azevedo.

2. o -

Por decreto de 30 de Março último:
~Iinistério da Guerra - 3. a Direcção Geral- f." Reparliçáo

Provido no cargo de instrutor auxiliar e de gimnástica e esgrima da Escola Militar, desde.Ll de Março do
corrente ano, o tenente de artilharia Graciano Ferreira
dos Santos.

3. o -

Por decretos de 11 do mês findo:
~Iillislério da Guerra - Reparti~ão do Gabinete

Nomeados para fazerem parte do Conselho da Ordem
Militar de Avis os seguintes oficiais:
Ohanceler, general, na situação de reserva, António
Teixeira de Aguiar.
Vogais: general Amílcar de Castro Abreu e Mota,
coronel de artilharia Adriano da Costa Macedo, tenente-coronel do engenharia Augusto de Azevedo e Lemos
Esmeraldo de Carvalhais, major de infantaria Artur
Leal Lobo da Costa e capitão de infantaria Liberato
Eugénio de Sá Viana Brandão.

Nomeados para fazerem parte do Conselho da Ordem
Militar da TOrre e Espada os seguintes oficiais:
Vogais: General José Vicente de Freitas, coronel de
engenharia Raúl Augusto Esteves, tenente-coronel de
cavalaria Francisco Martins Lusignan do Azevedo, major de artilharia Miguel Pereira Coutinho e capitão de
infantaria Paulo Benard Guedes.
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Reparti~ão

Oonselho Superior de Disciplina do Exército
Exonerado o general Eugénio Augusto Almada Castro Bilstein de Meneses.
Vogal, o general João Luis Oarrilho.

llillislério da Guerra - L a Direcção Gcral-2.

n

llepartição

Concedidas as vantagens de que trata o artigo LOdo
decreto n.? 18:674, de 26 de Julho de 1930, desde as
datas que lhes vão designadas, aos oficiais em seguida
mencionados:
Por terem' completado o tempo de permanência no oficialato
desde a data em que são considerados tenentes, nos termos
do decreto n.s i7:378, de 27 de Setembro de i929, necessário
para o primeiro aumento de iO por cento sôbre o sôldo:

Infantaria -_ coronel Joaquim Augusto 'I'ôrres, no regimento de infantaria n.? 19, desde 1 de Dezembro de
1930, ficando nnla e de nenhum efeito a parte do decreto
de 21 do Fevereiro de 1931 que lhe concedeu as mesmas vautagens, capitães: Manuel Martins dos Reis,
adido, no Ministério das Colónias, desde 1 de Julho de
1930, José Raúl Alves da Oruz, no quadro da arma,
Ricardo Andrade, na carreira de tiro de Coimbra, João
de Albuquerque Veloso, no regimento de infantaria
n.'" 11, Arnaldo da Conceição de Quina Domingues,
adido, no Ministério do Interior, Oarlos da Silva Carvalho e António dos Santos Figueiredo, adidos, no Ministério das Colónias, desde 1 de Dezembro do 1930, António Epifãnio Antunes Cabrita, no quadro da arma,
Carlos Alberto do Nascimento e Silva, na Escola Prática de Infantaria, Anihal Augusto Ferreira Vaz, no 1'0gimento de infantaria n. o 9, Heitor dos Santos Patrício,
no batalhão de caçadores n." 4, Armando Gualtor da
Fontonra, no batalhão de caçadores n." 9, Henrique
Martins Figueiroa, adido, no Ministério do Comércio
desde r de Dezembro de 1930, ficando nula e de nenhum
efeito' a parto do decreto de 10 de Janeiro de 1931
'que lhes concedeu as mesmas vantagens. Jorge César
Baptista, adido, no Ministério do Comércio desde 1 de
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-Dezembro de 1930, ficando nula e de nenhum efeito a
parte do decreto de 17 de Janeiro de 1931 que lhe COncedeu as mesmas vantagens, Bento de Jesus Seguro
Ferreira, na carreira de tiro Vergueiro-Ducla Soares,
Leonel de Aleluia da Costa Lopes, no regimento de infantaria n.? 11, desde 1 de Dezembro de 1930, ficando
nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 21 de
Fevereiro de 1931 que lhes concedeu as mesmas vantagens, Alípio Augusto, no quadro da arma, desde 26 de
Março de 1931, Manuel Dias, na Escola Militar, Paulino
José das Dores, no batalhão de caçadores n. o 4, desde
a data em que começaram a receber o sõldo de capitão,
tenente António Eduardo de Oliveira Faria, na guarda
nacional ropublicana, desde 1 do Julho de 1930; Farmacêutico - coronel Fernando Augusto da Paixão, inspector interino do serviço farmacêuticrr; Veterináriocoronel António Severino da Piedade Guerreiro, director
do serviço veterinário militar j Administração militarcoronéis: Alberto da Silveira Lemos, director das oficinas gerais de fardamento e calçado, e Luis Pereira Loureiro, na Escola Militar, desde as datas em que começaram a receber o sõldo de coronel.
Idem, para o segundo aumento de iO por cento sôbre o sôldo :

Estado maior general- general Eduardo Augusto
Marques, desde 1 de Julho do 1930; Infantaria - coro-:
nel Jaime de Campos Ramalho, no quadro da arma, capitão Augusto Lopes Guerra, adido, no Ministério das
Colónias, desde 1 de Dezembro de 1930; Médico - coronel Augusto de Sousa Rosa, inspector da 1. a inspecção
do serviço de saúde, desde 1 de Dezembro de 1930, ficando nula e do nenhum efeito a parto do decreto de 10
do Janeiro de 1931 que lhe concedeu as mosmas vantagens.
Separado do serviço do exército o tenente coronel médico, no quadro, António Rodrigues Moreira, nos termos
do artigo 178.0 do re~ulamento de disciplina militar.
Supr-anumerár-íos permanentes

Capitão, o tenente de artilharia, supranumerário perlllianOll.tê;Jorge Pereira de Carvalho, contando a antiguidade desde 3 de Março de 1928.
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Tenente, o alferes de infantaria, supranumerário per.
manente, Aníbal Borges, contando a antiguidade desde
1 de Dezembro de 1929.
Regimento de oavalaria n.s 3

'I'enente-coronel médico, supranumerário,
dico Oarlos José Fernandes Botilheiro.

o major mé-

Ilillistério da Guerra - Repartição Geral

Providos, para preenchimento de vagas, nos lugares
de professores ordinários das cadeiras e disciplinas do
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército de Terra
e Mar que lhes vão indicados, os oficiais abaixo meneionados:
5. a cadeira -1. a e 2. a partes - Contabilidade Geral e
Industrial e Oontabilidade Aplicada, primeiro tenente
da administração naval Abel da Oosta Lázaro.
15.a cadeira -1. a, 2. a, 3. a e 4. a partes - Mineralogia
e Geologia, Arte de Minas e Jazigos - Metalurgia, major de engenharia Eugénio António Duro Xavier.
18. a cadeira - Língua inglesa, dORcursos geral e especializados, capitão de artilharia Óscar Neto de Freitas.
Grupo de disciplinas ..de Aritmética Oomercial, Geometria Elementar e Desenho Geral do curso complementar do comércio, capitão de infantaria José Ribeiro da
Fonseca Mendonça.
Disciplina de Mecânica e Mecânica Técnica, dos cursos industriais, capitão de eugenharia Joaquim Mateus
Preto Chagas.
Grupo de disciplinas de Elementos de Direito Comercial (Legislação) e de Economia Política, Noções Gerais
de Oomércio, Oontabi.lidade e Escrituração Oomercial,
do curso complementar do comércio, tenente de administração militar Francisco António Bico.

4.°_

Por decretos de 18 do mês findo:
Ilinistério <Ia Guerra - 2. a Direcção Geral

Exonerado de administrador geral do exército,
pedir, o general Artur Ivens Ferraz.

pelo
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~liDistério da Guerra - 3. a Direcção Geral- 4,& Repartição

Major, com o curso do estado maior, supranumerário,
adjunto interino, o capitão de artilharia, com o mesmo
curso, adjunto, Álvaro Lourenço Pereira, contando a.
antiguidade desde 30 de Setembro de 1929.
Supranumerários

permanentes

Capitães António de Azevedo Bettencourt, Agostinho
do Espírito Santo, Bernardino de Matos Tudela de Vasconcelos, João Bernardo Pessoa e Jaime Borges de Lemos
Avelino, te~
António de Andrade Pissarra e Almeida, António Homem Rebêlo Júnior, alferes .António
p~
e, com a patente de tenente, António Sebastião
de Spinola Barreto, todos de infantaria. por terem sido
reintegrados no serviço activo, nos termos do artigo 4.0
e seus §§ 2. o e 3.0 do decreto n,o 1'8:25~t de 26 de Abril
de 1930, sendo os três primeiros, o sexto e o último
por decreto de 28 de Março findo, e os restantes por
decreto de 4 do corrente mês.
Capitão do serviço de administração militar, adido,
Carlos Augusto de Figueiredo Ribeiro e tenentes, do
mesmo serviço, Manuel Maria Ferreira de Abreu, do
quadro auxiliar de artilharia, Artur Henrique Figueiras
e do quadro auxiliar de engenharia, Boaventura Marques
Leitão, o primeiro por em 17 do corrente mês se ter apresentado de regresso do Ministério do Interior, por ter
sido dispensado do serviço da guarda nacional republicana, e os restantes por terem sido reintegrados no serviço activo, nos termos do artigo 4.0 e seus §§ 2.0 e 3.0
do decreto n.? 18:252, de 26 de Abril de 1930, por decreto de 28 de Março findo.
Delegação

da. 1.' inspecção

de a.rtilharia.

Major, supranumerário, o capitão de artilharia, adjunto, Sebastião Martins Nogueira Soares, contando a
antiguidade desde 30 de Setembro de 1929.
Quadro dos oficiais médicos

Capitão médico. o tenente médico da 3. a companhia
4e saúde Manuel Carlos Soares Pinto, contando a antiguidade desde 27 de Março, findo.
Adido

Capitão médico do regimento de infantaria n. o 4 Manuel Caetano Pereira, por lhe ter sido concedida licença
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27. de Março findo.
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desde

Reserva

Coronel de cavalaria, adido, em serviço no Ministério
da Instrução Pública, João Rodrigues Ascensão, nos
termos do § único do artigo 78.0 do decreton." 17:378,
de 27 de Setembro de 1929, modificado pelo artigo 1.0
do decreto n. o 19:175, de 27 de Dezembro do ano findo.

ftliuistério da Guerra ~ lIepartição Geral
Concedidas as vantagens de que trata o artigo L"
do decreto n.? 18:674, de 26 de Julho de 1930, desde
1 de Ahril do ano corrente, ao major reformado inválido de guerra J oaq uim Rodrigues de Oliveira, por ter
completado o tempo de permanência no oficialato desde
ao. data em que é considerado tenente, nos termos do
decreto n," 17:378, de 27 de Setembro de 1929, necessário vara o primeiro aumento de 10 por cento sobre
o sõldo.

5.0_

Por decretos de 25 do mês findo:
ftlinistério da Guerra _t.a Direcção Geral- 2.a Reparti~áo
Supranumerário:!! permanentes

Ten®.te, o alferes de infantaria, supranumerário permanente, António PaIos, contando a antiguidade desde 1
de Dezembro de 1929.
Alferes, o aspirante a oficial de infantaria, José Monteiro Sebastião, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1930 ..
Adido ao quadro

Tenente-coronel de artilharia, com o curso do estado
maior, em inactividade, Carminé Ribeiro de Melo Nobre,
por ter sido julgado pronto para todo o serviço pela
junta hospitalar de inspecção, devendo ser coa iiderado
nesta situação desde 13 do corrente mês.
Quadro especial a que se refere o artigo 6.°
do decreto n.v 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Tenente miliciano de infantaria, do mesmo quadro,
adido, Osrlos José Almeida Anjos Assis, que de regresso do Ministério do Interior senpresentou em 23 do
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corrente mês, por ter sido dispensado
guarda nacional republicana.

do serviço
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Regimento de infantaria n.· 8

Coronel, comandante. o tenente- coronel , comandante
interino, José Augusto Faria Blane,
Regimento de infantaria n.> 18

Capitão, supranumerário, o tenente Mário Eugénio de
Almeida Valente, contando a antiguidade desde 16 de
Dezembro de Hl30.
Regimento de infa.ntaria n,· 19

Tenente-coronel, segundo comandante, o major, se·
gundo comandante, interino, Mário Silvio Ribeiro de Meneses.
Regimento de infantaria n,? 20

Tenente-coronel,
feito.

o major

João Maria Duarte

Bem-

Batalhão de caçadores n." 3

Capitão, supranumerário, o tenente António Joaquim
Alves Melão, contando a antiguidade do poste e para
efeito de vencimentos, respectivamente, desde 30 de Setembro de 1929 e 30 de Setembro de 1930.
Batalhão de caçadores n." 7

Coronel, comandante, interino, o tenente-coronel
los Bandeira de Lima.

Car-

Quadro da arma de oavalaria

CapitãO, o tenente de cavularia, do quartel general da
2.3 região militar, José do Nascimento Alves, contando
a antiguidade desde 18 do corrente mês.
Adidos

Tenentes coronéis, os majores de infantaria, adidos,
em serviço no Minístório das Finanças, na guarda fiscal,
Mauro Olavo Correia de Azevedo e Luis do Nascimento
Dias.
Capitães, de infantaria, no quadro da arma, José Ri~
beiro da Fonseca Mendonça, e do regimento de cavalaria
n.? 9, Alberto Faria de Morais, e tenente do serviço de
administração militar, no quadro, Francisco António
Bico, o primeiro e o último por terem sido nomeado
professores ordinários do Instituto Profissional.dosPn~
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pilos do Exército, nos termos da alínea e) do n.? 4.° do
§ LOdo artigo 10. ° do decreto n. ° 17:378, de 27 de Setembro de 1929, substituída pelo artigo 1.0 do decreto
n.? 19:175, de 27 de Dezembro de 1930, e o segundo
por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão
de serviço dependente do Ministério das Colónias, nos
termos do artigo 31.° do decreto n. ° 13:309, de 23 de
Março de 1927, devendo ser considerado nesta situação
desde 18 do corrente mês.
Disponibilidade

.

Capitães, de infantaria, Lúcio de Campos Martins, e do
serviço de administração militar, António Libánio Fernandes Gomes, ambos adidos, que de regresso, respectivamente, dos Ministérios das Finanças e das Colónias se
apresentaram em 21 e 20 corrente mês, sendo o primoiro
por ter deixado de prestar serviço na guarda fiscal.
Reserva

Tenente, o alferes na mesma situação José Cândido
dos Santos Mota, contando a antiguidade desde 31 de
Dezembro último, nos termos do § único do artigo 438.°
do decreto de 25 de Maio de 1911.
General, vogal do Conselho Superior de Promoções,
Luis Manuel Agostinho Domingues, coronel de infantaria,
no quadro da arma, Jaime de Campos Ramalho, tenente-coronel médico, supranumerário, do batalhão de metralhadoras n.? 2, António da Rocba Manso, e capitão médico miliciano, do quadro dos médicos auxiliares do
exército, José Figueira de Sousa, o primeiro nos termos
da alinea ê) do § 3.° do artigo 10.° do decreto n,? 17:378,
de 27 de Setembro de 1929, o segundo nos termos do
§ único do artigo 78.° do citado decreto n.? 17:378, modificado pelo artigo LOdo decreto n. ° 19:175, de 27 de
Dezembro de 1930, e os restantes por terem atingido o
limite de idade, nos termos, respectivamente, da alínea a)
do § 3.° do artigo 10.° do mencionado decreto n. 017 :378
e do § 3.° do artigo 61.° do decreto n." 12:017, de 2 de
Agosto de 1926, devendo os dois últimos ser considerados
nesta situação desde 21 e 25 do corrente mês.
Reforma

Coronéis: Guilherme de Campos Gonzaga e Luis
Jorge Maia; major Emílio César de Andrade e Sousa,
capitão José Lourenço Alves de Moura, todos na situa-
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ção de reserva, e capitão de infantaria, do distrito de
recrutamento e reserva n." 8, Francisco de Pll.SSOSBrandão, o último por ter sido julgado incapaz de todo o
serviço pela junta hospitalar d13inspecção e os restantes
por terem atingido o limite de idade, nos termos da aliMa a) do § 4.0 do artigo 10.0 do decreto n,? 17:378,
de 27 de Setembro de 1929, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde 24 de Março
findo, e 24, 15, 19 e 13 do corrente mês.

'llinistério
da Guerra
- 3,R Direcção
Geral-f.& Reparti~ão
Exonerado do cargo de professor -da 3. a cadeira da
Escola Militar, o coronel médico Manuel Rosado Fernandes Gilto, devendo, nos termos do § LOdo artigo 18.0
da Organização da mesma escola, continuar no exercício
do aludido cargo até à conclusão dos trabalhos do ano
lectivo corrente.
Provido no cargo de professor adjunto efectivo da
15. a cadeira da Escola Militar, desde 6 de Março do corrente ano, o capitão de cavalaria Angelo de Aguiar Ferreira.
Provido no cargo de mestre de gimnástica e esgrima
da Escola Militar, desde 16 de Março do corrente ano,
o capitão de cavalaria António Francisco Palermo Leal
de Oliveira.

~Iillistério
da Guerra
- Repartição
Geral
Cencedidas as vantagens de que trata o artigo 1.0 do
decreto n. o 18:674, de 26 de Julho de 1930, ao capitão
médico reformado, inválido, Ramon Nonato de la Feria,
por ter completado o tempo de permanência no oficialato, desde a data em que é considerado tenente nos termos do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro de 1929,
necessário para os primeiro e segundo aumentos de 10 por
cento sôbre o soldo, aos quais tem direito, respectivamente, desde 1 de Julho e 1 de Dezembro de 1930.
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6. o - Por deeretcs de 2 do corrente mês:
~Iillislél"io da Guerra - 1.a Direcção Geral- 2. a neparlição

, Concedidas as vantagens de que trata o artigo 1.0 do
decreto n.? 18:6741 de 26 dê Julho de 1930, desde as
datas que lhes vão designadas, aos oficiais em seguida
mencionados:
Por terem completado o tempo de permanência no oficialato
desde as datas em que são considerados tenentes, nos termos do decreto n,v t7:378, de 27 de Setembro de t929, necessário para, 'o primeiro aumento de iO por cento sôbre o
sôldo:

Infantaria - coronéis: Jorge Augusto Rodrigues, na
2.11 Repartição da La Direcção Geral' do Ministério da
Guerra, José Vítor Franco, no quadro da arma, desde
as datas em que começaram a receber o soldo de coronel, Hermenegildo Augusto de Faria Blanc, adido, no
Ministério do Comércio desde 1 de Dezembro de 1930,
ficando nula o de nenhum efoito a parte do decreto de
10 de Janeiro de 1931 que lhe concedeu a mesma vantagem, tenente-coronel Manuel Valente, no quadro da
armà, desde 1 de Julho de 1930, major Rodrigo Teixeira de Almeida, no regimento de infantaria n.? 19,
desde a data em que começou a receber o soldo de
major, capitães: Francisco Dias Furtado e Aníbal Marreiros Dias, no regimento de infantari~ noo 15, Luís Vaz
Oliveira, no distrito de recrutamento e reserva n," 21,
tenente Francisco Sérgio Parreira, no batalhão de metralhadoras n. ° 2; cavalariacapitão António Rodrigues
Morais, no regimonto de cavalaria n.? 8, desde 1 de Dezembro do 1930; médicos - capitães milicianos do quadro
especial: António Gomes Ferreira Lemos, no regi monto
de infantaria n. o 9, António Antunes de Farinha Pe,reira, no grupo mixto independente de artilharia montada n. o 24, desde 1 de Julho de 1930; administreção
milita.r- capitão Armando Vérgilio Pinheiro da Silva.
Azevedo, no. quadro, desde 1 de Dezembro do 1930, ficando nula e de nenhum efeito a parte do decreto de
31 de l\farço de 1931 quo lhe concedeu as mesmas van-tagens;' secretariado militar-e- coronel José Gonçalves
Medeira Júnior, na Repartiçã.o Geral do Ministério da
Guerra, desde 1 de Dezembro de 1930L
"
o
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Idem, para o segundo aumento de tO por cento sôbre o sôldo:

Estado maior generul- general João Luis Carrilho,
desde a data em que começou a receber o soldo do ge·
neral ; cavalaria-major
Fernando Pereira Ooutinho, no
quadro, desde 1 de Dezembro de 1930; administração
militar - capitão Vergilio Pereina da Costa, na Direcção
do serviço de administração militar, desde 9 de l\farço
de 1931.
'
Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 30 de
Setembro de 1930 que promoveu a capitão supranumerário o tenente de infantaria, adido, em serviço no Ministério das Colónias, António Correia de Oliveira,
sendo substituído pelo seguinte: adido, capitão, o tenente de infantaria, adido, em serviço 110 Mioistério das
Colónias, António Correia de Oliveira, contando a antiguidade desde 30 de Setembro de 1929.
Abatidos ao efectivo do exército os tenentes-coronéis
supranumerários,
permanentes,
de infantaria António
Germano Guedes Ribeiro de Carvalho e de aeronáutica
Francisco Xavier da Cunha Aragão, por terem completado, respectivamente
em 30 e 29 de Abril findo,
o tempo de ausência ilegítima necessário
para serem
considerados desertores.
Estado maior general

General, o brigadeiro de infantaria, inspector da 3.a
inspecção de infantaria, João Estêvão Águas, contando
a antiguidade desde 25 de Abril findo.
1.' Inspecção

de infantaria

Brigadeiro, inspector, o coronel de infantaria, tirocinado, inspector interino, David Augusto Rodriguos,
contando a antiguidade desde 25 de Abril findo.
Supranumerários

Major, o capitão de infantaria, adido, em serviço no
Ministério das Finen as, na guarda fiscal, José Zeferino
de Sequeira, contando a antiguidade desde 25 de Abril
findo.
Capitão, o tenente de infantaria, do batalhão de caçadores: n.? 4, José António Guerreiro Rebeca J únior,
contando a antiguidade" desde" 5 do Janeiro último.
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Capitão, . supranumerário, o tenente Bartolomeu da
Silva Varela, contando a antiguidade desde 14 de Dezembro de 1929.
Dtreoção da. arma. de artilharia

Coronel, com o curso do estado maior, adido ao quadro, o' tenente-coronel ele artilharia, com o mesmo curso,
adido ao quadro. adjunto da direcção, António Gorjão
Couceiro de Albuq uerq ne, contando a antiguidade desde
20 de Abril findo.
Delegação da 2.' inspecção

de artilharia

Tenente-coronel, o major de artilharia, chefe interino,
Sérgio Ribeiro de Sousa, contando a antiguidade desde
20 de Abril findo.
Adidos ao quadro

Coronel, com o curso do estado maior, o tenento-coronel de artilharia, com o mesmo curso, adido ao quadro, Júlio da Conceição Pereira Lourenço, contando
a antiguidade desde 20 de Abril findo.
Tenente-coronel, com o curso do estado maior, o major de artilharia, com o mesmo curso, adido ao quadro,
professor adjunto efectivo da Escola Militar, Alberto
Xavier da França Dória, contando a antiguidade desde
20 de Abril findo.
Regimento

de artilharia

ligeira n. o 6

Coronel, supranumerário, comandante, o tenente-coronel, comandante interino. Raúl Ribeiro do Andrade Pissarra, contando a antiguidade desde 20 do Abril findo.
Quadro da arma. de engenharia

Major, o capitão do regimento de telegrafistas Álvaro Eugénio Neves da Fontoura, contando a antiguidade
desde 11 de Março, último.
Quadro eapeoí al a que se refere o artigo 6.·
do deoreto n.· 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Major miliciano de pioneiros, o capitão miliciano de
pioneiros do mesmo quadro, da Direcção do serviço das
obras e propriedades militares do Govêrno Militar de
.Lisboa. Teodoro Alves Fernandes, contando a antiguidade desde fi de Março último.
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Major miliciano de caminhos de ferro, o capitão miliciano de caminhos de ferro, do mesmo quadro, da Direcção do serviço das obras e propriedades militares do
Govêrno Militar de Lisboa, Rodrigo Barradas, contando
a antiguidade desde 11 de Março último.
Regimento

de telegrafistas

Majores milicianos de telegrafistas, do quadro especial, os capitães milicianos de telegrafistas, do mesmo
quadro, Manuel de Medeiros Tânger e Joaquim de Araújo
Pereira, contando ambos a antiguidade desde 11 de Março
último.
Regimento

de sapadores

de caminhos

de ferrQ

Major miliciano de caminhos de ferro, do quadro especial, o capitão miliciano de caminhos de ferro, do
mesmo quadro, Miguel Vaz Duarte Bacelar, contando a
antiguidade desde 11 de Março último.
Quadro dos oficiais farmacêuticos

Alferes farmacêuticos: o alferes farmacêutico miliciano
da 2.:l companhia de saúde José Carlos Gomes; os soldados da L" companhia de saúde n.? 99;24, Manuel
Cabral do Lucena e Sampaio, e n." 419;27, Santos Parreira da Conceição; da 2." companhia de saúde, n.? 138/
26, João Fernandos Faia; da 3 a companhia de saúde,
n," 1:042/28, Joaquim Marques Boavida; e do distrito de
recrutamento e reserva n." 12, n." 8:137-R, José Rocha;
e farmacêuticos civis Augusto Liberato Faria Gersão,
António José Paulo Valente, António Augusto Castanhoira Samuel, José Maria Seixas Serra e António Manuel de Matos Viegas e Campos.
Farmacia

Central

do Exército

Capitão farmacêutico, o tenente farmacêutico, com a
patente de capitão, chefe da delegação n.? 12, Luís de
Gonzaga o Sousa, contando a antiguidade desde ~ de
Fevereiro último.
Supranumerário

permanente

Capitão do serviço de administração militar, adido,
Carlos Augusto de Figueiredo Ribeiro. que, de regresso
do Ministério do Interior, se apresentou em 17 de Abril
findo, por ter sido dispensado do serviço na guarda nacional republicana.
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Adidos

Coronel, o tenente-coronel de artilharia, adido, sub-director da Fábrica de eartuchame e pólvoras químicas
Augusto de Matos Sobral Cid) contando a antiguidade
desde 20 de Abril findo.
'I'enentes-coronéis : os majores de artilharia, adidos,
director da Fábrica de pólvoras físicas e artifícios Mário da Silveira Guerra Freiro Temudo, professor do C9Iégío Militar, Tibúrcio Afonso Teixeira e, em serviço no
Ministério das Colónias, João José Soares Zilhão, contando todos a antiguidade desde 20 de Abril findo.
Major, o capitão de engenharia, adido, em serviço no
Ministério da Instrução Pública, Herculano Amorim Ferreira, contando a antiguidade desde 11 de Março último.
Major de engenharia, da direcção da arma, Eugénio
António Duro Xavier, capitão de engenharia da direcção do serviço das obras e propriedades militares do
Govêrno Militar de Lisboa, Joaquim Mateus Preto Chagas, o farmacêutico chefe da delegação n.? 4 da Farmácia Central do Exército, José João Farinha Júnior, todos
nos termos da alínea e) do n.? 4.° do § 1.0 do artigo 10.°
do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929,
substituída pelo artigo 1.0 do decreto n.? 19:175, de 27
de Dezembro de 1930, os dois primeiros como professo.
res ordinários do Instituto Profissional dos Pupilos do
Exército, devendo ser considerados nesta situação desde
11 de Março do corrente ano, e o último como assistente
de estudos do Colégio Militar, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Dezembro de 1930_
Disponibilida.de

Major de cavalaria, adido, Aníbal do Almeida Franco,
que, de regresso do Ministério das Colónias, se aprosentou em ~5 do mês findo.
Reserva

Coronel de artilharia, chefe da secretaria da frente
marítima de defesa de Lisboa, Luís Augusto Teixeira de
Vasconcelos, por ter sido julgado incapaz do serviço
activo pela juntá hospitalar de inspecção, devendo ser
considerado nesta situação desde 20 de Abril findo.
Reforma

Major de infantaria, no quadro da arma, Aires Guilherme Teixeira, por ter sido julgado incapaz de todo o
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serviço pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser
considerado nesta situação desde 20 de Abril findo.

11inistério da Guerra - 2_n Direcção Geral- 3.11 Repartição

Dado provimento ao recurso n.? 2:087, interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente do serviço
de administração militar António Lopes, por ter fundamento legal.
Dado provimento ao recurso n. o 2:102, interposto perante o Conselho de Recursos pela enfermeira militar reformada Isaura de Jesus Magalhães Barbosa, por ter
fundamento legal.
Dado provimento ao recurso n.? 2:103, interposto perante o Conselho de Recursos pela enfermeira militar
reformada Algíza Dias dos Santos, por ter fundamento
legal.
Ilinistél'io da Guerra - Repartição Geral

Provido no lugar de professor ordinário efectivo do
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, nos termos do artigo 82.0 do decreto n. o 18:876, de 23 de Setembro de 1930, o professor ordinário do mesmo Instituto major de artilharia Óscar da Silva Pereira Dias.
Reserva.

Capitão capelão, do extinto corpo de capelães militares, Manuel Alves Catarino, nos termos da alínea b) do
§ 3.0 do artigo 13.0 do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro de 1929.

7. o - Portarias

Por portaria de 20 de Março último:
histério

da Guerra - Repartição Geral

Admitido no Asilo de Inválidos Militares da Princesa
D. Maria Benedita o segundo cabo Manuel António,
n.? 109 da 3.a Companhia de Reformados, por lhe aproveita.r a condição 5.a do artigo 4.0 do respectivo regulamento.
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Alinistérió da Guerra - Repartição do Gabillete

a) Declara-se que na medalha de agradecimento da
Cruz Vermelha Portuguesu com que foi agraciado na
Ordem do Exército n.? 5, 2. serie, de 21 do mês findo
o tenente de infantaria Manuel José Loureiro, por ter
sido já agraciado por dnas vezes com a mesma medalha,
tem autorização para nsar o n." 3 na respectiva fivela.
11

b) 'rendo sido agraciados com as mercês da Sociedade
Portuguesa da Cruz Vermelha o oficial e praça abaixo
mencionados, é-Ihes permitido usar as respectivas insí-

guias :
Medalha de Louvor

Tenente
Maia.

farmacêutico

Miguel de Barcelos

da Silva

Medalha de Agradecbnento

Segundo cabo n.? 18 da La companhia do batalhão
n.? 1 da G. N. R., Joaquim Barata Mendonça.

Por portaria de 9 do mês findo:
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete

Nomeada pelos Ministros da Guerra e da Instrução
Pública a comissão abaixo indicada, a fim de estabelecer as bases da regulamentação da instrução militar preparatória a que se refere a base XXI da organização do
exército:
Coronel de artilharia José Paulo Fernandes Júnior.
Major de infantaria José Eduardo Moreira Sales,
Capitão de cavalada António Francisco Palermo Leal
de Oliveira.
Dr. Carlos Pedro Pinto Ferreira, director da Escola
de Rodrigues Sampaio.
.
Carlos Vilar, professor metodólogo do Liceu Normal
de Pedro Nunes.
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Por portaria de 13 do mês findo:
llinistério da Guerra - Reparti~â(j do Gabinete

c) Manda o Govêrno da República Poutuguesa, pelo
Ministro da Guerra, dissolver as comissões em seguida
designadas:
Comissão nomeada por portaria de 3 de Julho de
1926, publicada em Ordem do Exército n.? 14, do mesmo ano, encarregada de estudar a campanha no norte
da províncía de Moçambique na parte respeitante à coluna do comando do falecido tenente-coronel Moura
Mendes.
Oomissão nomeada por portaria de ·12 de Agosto de
19:?6, publicada em Ordem do Exército n,o 16, do mesmo ano, encarregada de estudar as alterações a introduzir no plano de uniformes dos oficiais e praças do
exército.
Comissão nomeada por portaria de 16 dE'!Outubro
de 1926, publicada em Ordem do Exérctto n.? 21, do
mesmo ano, encarregada de proceder à organização da
nova tática da arma de cavalaria e sua regulamentação.
Comissão nomeada por portaria de 27 de Abril de
1927, publicada em Ordem do Exército n." 5, do mesmo
ano, encarregada de avaliar os prej uízos causados pelo
movimento revolucionário de Fevereiro de J927.
Comissão nomeada por portaria de 1 de Maio de 1927,
publicada em Ordem do Exército n. o 17, do mesmo ano,
encarregada de dar valor em moeda corrente a todas as
obras existentes no Depósito de Publicações do Ministério da Guerra.
'
Oomissão nomeada por portaria de 25 de Maio de
1928, publicada em Ordem do Exército n.? 7, do mesmo ano, encarregada de propor a organização dos Serviços Geográficos, Oartográficos e Cadastrais.
Comissão nomeada por portaria de 14 de Junho de
1028, publicada em Ordem do Exército n.O 8, do mes-
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mo ano, encarregada de proceder ao exame das viaturas automóveis existentes no Parque Automóvel Militar,
para se saber quais as que merecem ser reparadas.
Comissão nomeada por portaria

de 5 de Julho

de

1928, publicada em Ordem do Exército n. o 10, do mesmo ano, encarregada
nal do Exército.

de proceder à liquidação do Arse-

,

Comissão nomeada por' portaria de 26 de J ulho, de
1928, publicada em Ordem do Exército n.9 11, do mesmo ano, encarregada de estudar o estabelecimento do
aeroporto dos Açôres, bem como o da navegação aérea
para as nossas colónias.
Comissão nomeada por portaria

de 4 de Agosto de

1928, publicada em Ordem do Exército n." 12, do mesmo ano, encarregada de proceder à elaboração de um
regulamento de transportes militares que substitua o
actual.
Comissão nomeada por portaria de 16 de Outubro de

1928, publicada em Ordem do Exército n. o 15, do mesmo ano, encarregada de examinar o tractor, tipo Lagarto e estudar a conveniência da sua aquisição para o
exército.
Comissão nomeada por portaria de 27 de Outubro
de 1928, publicada em Ordem do Exército n." 17, do
mesmo ano, encarregada de estudar as condições de
compra da Fábrica de Vale de Milhariço, da Sociedade
Africana de Pólvoras.
Comissão nomeada por portaria de 3 de Dezembro de

1929, publicada em Ordem do Exército n.? 21, do mesmo ano, encarregada de estudar as alterações
duzir na organização da Escola Militar.

a intro-

Comissão nomeada por portaria de 24 de Fevereiro
de 1930, publicada em Ordem do Etoércit» n. o 5, do
mesmo ano, encarregada do uniformizar os princípios
reguladores do funcionamento e regime de produção dos
estabelecimentos produtores industrializados do extinto
Arsenal do Exército.
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Comissão nomeada por portaria de 23 de Junho de 1930,
publicada em Ordem do Exército n.? 11, do mesmo ano,
encarregada de estudar e propor a colocação na escala
e a contagem do tempo de serviço dos oficiais e praças
do exército e da armada, reintegrados nos termos do
artigo 4.° do decreto n,? 18:252, de 26 de Abril de 1930 .
. Oomissão nomeada por portaria de 28 de Outubro
de 1930, publicada em Ordem do Exército n.? 19, do
mesmo ano, encarregada de proceder à revisito do decreto n. o 18:674 (Lei de reformas).

Por portaria de 17 do mês findo:
Jliuistério da Guerra - Repartição Geral

Admitido no Asilo de Inválidos Militares da Princesa
D. Maria Benedita o soldado pensionista n.? 844 da
guarda nacional republicana José Ribeiro, por lhe aproveitar a condição 5. a do artigo 4. o do respectivo regulamento.

Por portaria de 24 do mês findo:
,

Havendo-se concluído um convénio entre o Ministério
da Guerra e a Oompanhia dos Oaminhos de Ferro Portugueses que, além de assegurar vantagens e regalias
de incontestável utilidade para êste Ministério nos transportes que por sua conta sejam efectuados, vem pôr
têrmo aos freqüentes litígios resultantes das várias interpretações dadas às disposições vigentes sõbre tarifas
ferroviárias; e tendo sido ôste convénio organizado e estudado pela comissão su perior de Oaminhos de ferro:
manda. o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar os oficiais abaixo designados, que
formam esta comissão e o engenheiro delegado da referida companhia, junto da mesma comissão, pelo superior
critério, inteligência e dedicação com que se desempenharam da importante missão que lhes foi confiada:
General Adolfo César Pina.
Brigadeiros: Aníbal Augusto Ramos de Miranda e João
Baptista de Almeida Arez.
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Coronéis: de artilharia, com o curso do estado maior,
José Augusto Lobato Guerra; de infantaria, com o curso
do estado maior, Arnaldo de Melo j de cavalaria, com o
curso do estado maior, António Mário de Figueiredo
Campos j e de engenharia Raúl Augusto Esteves:
Tenente coronel, de artilharia, com o curso do estado
maior, João da Conceição Tomás Rodrigues.
Engenheiro, chefe de divisão, adjunto, da Companhia
dos Caminhos de Ferro Portugueses, José Marques Pereira Barata.

Por portarIa de 25 do mês findo:
llinistério da Guerra -pepartição

do Gabinele

Exonerado de vogal da comiss-ão de História Militar,
o general, na situação de reserva, Luís António César
de Oliveira, que tinha sido nomeado para êste cargo pela
portaria de 10 de Abril de 1929, publicada na Ordem
do Exército n.? 6, 2.& série, do mesmo ano.

8.

o-

Por determInação do Govêrno da Republica:
]Iioistério da Guerra - P

Direcção Geral-

a.a Repartição

Adjunto, o tenente do regimento de infantaria n.? 16
José Vitorino Pavia de Magalhães.

Mimstério da Guerra - 2. a Direcção Geral

Administrador geral do exército, interino, o coronel
de artilharia, com o curso do estado maior, comandante
do regimento' de artilharia de costa n. o 1, José Alberto
da Silva Basto.
Oficial às ordens do administrador geral do exército,
interino, o tenente do regimento de artilharia de costa
n." 1 Mário Augusto de Assunção Marques.
Adjuntos da 3.a Repartição: o capitão do serviço de
.administração militar, supranumerário, Armando Vergllio Pinheiro da Silva Azevedo, e 08 "tenentes milicianos
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do mesmo serviço, do quadro especial, secretário do
conselho administrativo da Escola Militar, José Ferreira,
e da' 3.a companhia António' de Gusmão de Magalhães
Domingues.
Tesoureiro do conselho administrativo, o capitão miliciano do serviço de administração
militar do quadro especial, adjunto da 3.& Repartição, Sécundino Domingos,
por ter satisfeito' a condição da alínea d) do § único dó
artigo 44.0 do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro de
1929, substituído' pelo artigo 1.0 do decreto n.? 19:175,
de 27 de Dezembro de 1930.
r

Estado maior general

Ajudante de campo do general João Luís Carrilho, o
capitão miliciano de artilharia do quadro especial, da
1.;& inspecção de artilharia; José Lopes dos Santos.
Govérno

Militar

de Lisboa

~.

Direcção do serviço de obras e propriedades militares

Adjuntos, interinos, os majores milicianos, do quadro
especial, de pioneiros Teodoro :Alves Fernandes e de cumínhos de ferro Rodrigo Barradas.
'.'
Adjunto, o capitão miliciano de pioneiros, da Direcção
do mesmo serviço da La região militar. Justino Jose
Ferreira, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
1." região militar

_

Ajudante de campo do comandante, interino, da região, o tenente de artilharia Francisco Pereira de Lacerda Machado, ficando exonerado de igual cargo do
comandante, interino, da 3. a região militar.
2.' região militar - Quartel general

Adj unto, interino, da 3. a Repartição, o capitão de cavalaria no quadro da arma José do Nascimento Alves.

3." inspecção de infantaria.
Inspector, interino, o coronel de infantaria, chefe da
1. n Repartição do.Direcção da arma, Francisco Bernardo
do Canto.
Quadro da armo. de infant3.rin.

Capitães: de infantaria António Soares Andrea Ferreira, ficando exonerado do ajudante de campo do goneral Luis Manuel Agostinho Domingues e do regimento
de infantaria n. ° 5 Artur Augusto Videira e tenente de
infantaria n.? 19 Ályuro da Silva 'I'õrros.
.
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Supranumerário

, Alferes do regimento
Loureiro da Cruz.

de infantaria

n.? 19 António

Regimehto de infantaria n.O 2

Comandante, o coronel do regimento
n,° ó J oaq uim Inácio Barcelos Júnior.

de infantaria

Regimento de infantaria n.O11

Tenente de infantaria)
Manuel de Albuquerque.

supranumerário

permanente,

Regimento de infantaria n.O16

Tenentes de infantaria, do quadro da arma Henrique
Mauricio Jorge de Lima e miliciano do quadro especial
Daniel Pinto de Barros.
Regimento de infantaria n.· 16

Capitão de infantaria, supranumerário, Paulino José
das Dores.
Tenente miliciano de infantaria do quadro especial
Joaquim José Alves da Mota.
Regimento de infantaria n.O20

Alferes do regimento de infantaria n." 7 António José
Duarte, pelo pedir.
Regimento de infantaria n,> 21

Tenentes: do batalhão de caçadores n.? 1 Pedro Joaquim, pelo pedir j e do regimento de infantaria n. o 12 António Joaquim Ribeiro, por motivo disciplinar.
Batalhão de caçadores n.> 6

Alferes do batalhão de ciclistas n." 1 .Iosé Nogueira
da Costa Branco, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de oaçadores n.· 7

Alferes do regimento de infantaria n. o 17 João de
Sousa Machado, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de metralhadoras n.· 2

Major médico, supranumerário,
nado, pelo pedir.

Afonso José Maldo-
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n.· 3

Alferes do serviço de administração militar, do regimento de artilharia ligeira n. o 1, Eduardo Nascimento
Carneiro Allen, pelo pedir.
Batalhão de ciclistas n.· 1

Alferes do batalhão de metralhadoras
Carlos Rodrigues Ribeiro da Cunha.

n." 2 Alberto

Distrito de recrutamento e reserva n.s 1

Adjunto, o capitão de infantaria no quadro da arma
António José Marques.
Distrito de recrutamento e rese:ava n.· ts

Adjunto, o capitão de infantaria
Manuel Bernardo.

no quadro da arma

Distrito de recrutamento e reserva n.· 7

Chefe, o coronel de infantaria do quadro da arma José
Vítor Franco.
Distrito de reorutamento e reserva n.· 8

Adjunto, o capitão do batalhão
João Alves Ferreira, pelo pedir.

de caçadores

n." 9

Distrito de reorutamento e reserva n.s 20

Chefe, o coronel do regimento de infantaria n.? 2 Viriato Borges Pereira da Silva pelo pedir.
Direoção da arma de artilharia

Adjunto da 2. a Repartição, o major do quadro auxiliar de artilharia, no quadro, António Augusto Teixeira
Baptista.
3." inspeoção de artilharia

Inspector interino, o coronel de artilharia, comandante do regimento de artilharia ligeira n,° 1, Alfredo
de Melo Faria.
Regimento de artilharia de oosta n.· 1

Alferes: da Escola Prática da Arma, Guilherme Vergilio de Almeida Pires Monteiro, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional, e do serviço de administração militar,
do batalhão de caçadores n." 2, José Henriques de
Sousa.
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Depósito territorial de material de guerra
da 1.~ região militar

Adjuntos, os capitães do quadro auxiliar de artilharia, no quadro, José Joaquim Manso e Norberto da
Silva Queiroz.
Regimento de oavalaria n.· 7

Alferes, com a patente de tenente, do regimento de
cavalaria n.? 9, Raúl Augusto Nogueira Baptista de Oarvalho, pelo. pedir.
Regimento de sapadores mineiros

,

Alferes do serviço de administração militar, do regimento de cavalaria n.? 6, Aldemiro da Encarnação Pires,
sem .encargo ~ara a Fazenda Nacional.
'.
Inspeoção da arma de aeroná.utioa

Adjunto interino, o capitão da aeronáutica, do grupo
de aviação de informaçãou." 1, Celestino Pais do Ramos.
Quadro da arma de aeronáutica

'I'onente-coronel, comandante do grupo de aviação de
-informação n. ~ 1; António Jacinto da Silva Brito Pais.
Majores: segundo comandante 'do grupo independente
de aviação de bombardeamento José Pedro Pinheiro
Correia e segundo comandante do grupo de aviação de
informação n.? 1, Carlos Fernandes da Cunha e Almeida.
Capitão de aeronáutica, do grupo independente de
aviação de bombardeamento, Américo Augusto Martins
Sanches.
Grupo de aviação de ínformação

Oomandante, O tenente-coronel
José Riboiro da Fonseca.

n.· 1

da aeronáutica Teófilo

Inspecçâo do serviço de administração militar

Adjunto, o capitão do mesmo serviço, em disponibílídado, António Libãnio Fernandes Gomes.
L" companhia de admtníatração

militar

Tenente do serviço de administração militar, supranumerário, Joaquim de Melo Póvoa, e alferes do mesmo
serviço, do batalhão de caçadores n. o 6, Adriano Gonçalves Onofre, pelo pedir.

'.
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ue aquartelamento

'Capitães: do serviço de administração militar, em disponibilidade, da' 2. a Repartição da Direcção do mesmo
serviço, Jaime Rebêlo Espanha, e miliciano, do quadro
especial, da Inspecção do mesmo serviço, Júlio Ribeiro
da Oosta,
,
, ..
..
'Quadro dos ofioiaismédioos

!,

'I'enente médico do batalhão de pontoneiros Sebastião
Custódio de Brito e Abreu.'
"
3.' oompanhia

de saúde

Capitão médi~o do quadro Manuel Carlos Soar~s. finto.
Díreoção do serviço veterinário

militar

Chefe interino da 2. a, Repartição, o" tenente-coronel
veterinário, adjunto interino da Inspecção do mesmo Serviço, Macário .Evangelista de Sousa.
Inspecção

do serviço

veterinário

militar

Inspector, o tenente-coronel veterinário, chefe interino
da 2.11 Repartição da Direcção do mesmo serviço, Manuel Brás Serra.
Quadro dos oficiais do seoretariado

militar

Tenente do secretariado militar, do depósito geral de
material de aquartelamento, Boaventura Vieira da Silva.
Escola Militar

Secretário do couselho administrativo, o capitão de .
infantaria, do Oolégio Militar, Jaime Martinho Ferreira
Leal.
Júri para avaliar as provas espeoiais de aptidão
. promoção a briga:teiro no oorrente ano:

para a

Exonerado de vogal o general José Ernesto de Samp~o.
'
Vogal, o general Artur Ivens Ferraz.

9. o -llillislério

da Guerra - Reparlição do Gabinele

Não tendo, por lapso, sido incluído no decreto de 3
.de Julho da 1920, publicado na Ordem do Exército
n.? 10, do mesmo ano, a p. 430)e seguintes, o nome do
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actual soldado n.? 101 da 3.3 companhia do batalhão
n." 4 da guarda nacional republicana Manu~l de Sousa,
ao tempo pertencente ao extinto regimento de infantaria
n," 29, declara-se que o referido soldado deve ser considerado incluído no referido decreto e condecorado com
a Cruz de Guerra de 4. a classe, pela forma brio'sa como
defendeu o seu posto por ocasião da batalha de 9 de
Abril de 1918, demonstrando muita coragem e grande
valor militar.

10.0_ ~Iinistério da Guerra - f.& Direcção Geral- ta Repartição
a) Declara-se que, por decreto de 9 de Abril do corrente ano, publicado no Diário do Govêrno n. o 83,
2.:1 série, de 11 do mesmo mês, foi condecorado com
o grau de grã-cruz da Ordem Militar da Tôrre e Espada o general Domingos Augusto Alves da Costa Oliveira.
b) Declara-se que, por decreto de 9 de Abril do corrente ano, publicado no Diário do Govêrno n. o 83,
2. série, de 11 do mesmo mês, foi condecorado com
o grau de grã-cruz da Ordem Militar de Cristo o coronel de infantaria António Lopes Mateus.
&

c) Declara-se que, por decreto de 21 de Março do
corrente ano, publicado no Diário do Govêrno n.? 83,
2.:1 série, de 11 de Abril último, foi condecorado com
o grau de oficial da Ordem Militar de Cristo o coronel
de artilharia José Jorge Ferreira da Silva.
d) Declara-se que, por portaria do Ministério das Finanças de 24 de Janeiro do corrente ano, publicada no
Diário do Gooêrno n. o 22, 2. a série, de 27 do mesmo
mês, foi louvado o tenente de infantaria José Vitorino
Pavia de Magalhães pelo muito zêlo, inteligência e solicitude com 'que executou os trabalhos do sétimo recenseamento geral da população da cidade de Lisboa, que
lhe foram designados pela Direcção Geral de Estatística, contribuindo assim eficazmente para que êsse importante serviço se realizasse com rapidez e bom êxito.
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e) Declara-se que, por portaria do Ministro da Marinha de 9 de Março do corrente ano, publicada no
Diário do Gooêmo n." 64, 2.a série, de 19 do mesmo
mês, foi condecorado pelo Instituto de Socorros a Náufragos com a medalha de prata de Filantropia e Caridade o tenente de infantaria, adjunto da 3.11 Repartição
do Govêrno Militar de Lisboa, Joaquim Brás Pereira.
f) Declara-se que, por portaria do Ministro do Interior de 13 de Março do corrente ano, publicada no
Diário do Govêrno n. o 63, 2." série, de 18 do mesmo
mês, foi louvado o capitão reformado do secretariado
militar Artur Gerardo Bastos dos Reis, administrador
do concelho de Arruda dos Vinhos, pelos relevantes
serviços prestados em benefício da luta bnti-tuberculosa,
quer organizando festas de caridade, quer promovendo
intensamente a venda do sêlo anti-tuberculoso.

g) Declara-se que, por portaria do Ministro da Marinha de 9 de Março do corrente ano, publicada no Diário do Govêrno n." 64, 2.a série, de 19 do mesmo mês,
foi condecorado pelo Instituto de Socorros a Náufragos
com a medalha de cobre de Filantropia e Caridade
o tenente de infantaria, adjunto da 1." Repartição da
1.a Direcção Geral do Ministério da Guerra, Vasco
Godfroy de Abreu de Lima.
h) Declara-se
que por portaria do Ministério das
Colónias, de 31 de Janeiro do corrente ano, inserta
no Boletim Militar das Colónias n. o 2, de 10 de Fevereiro
último, foram louvados o capitão de infantaria Daniel
Oaetano Gueiíão e o tenente-de cavalaria Eduardo Sousa
de Almeida, pela muita inteligência, dedicação e lealdade com que desempenharam as funções de secretários
do Ministro.

i) Declara-se que pelo Boletim Militar das Colónias
n. o 2, de 10 de Fevereiro do corrente ano, foi condecorado com a medalha militar de ouro da classe de comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917, o major de infantaria Eugénio Ribeiro de Almeida.
.

,
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. j) Oondecorades com a. medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com ás disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917:
f r
. Me

alha de ouro

Ministério da Guerr. _1.11 Direcção Geral
3.' Repa.rtição

Capitão de infantaria

Francisco

Ferreira

do Carmo:

Direcção da. arma de arbí Iharfa
~.' Repartiçbio

Coronel de artilharia Alberto Carlos das Neves e Castro e capitão do quadro auxiliar de artilharia Manuel
Ascenso Marques.
L" Região Militar

Tenente de infantaria Alfredo Soares da Costa.
Direcção do serviço das obras e propriedades militares

Capitão do quadro auxiliar de engenharia Alberto do
Nascimento.
Regimen to de infantaria n.· 2

Major Augusto Bivar Xavier de Azevedo Salgado.
Regimento de infantaria n. o 4

. Tenente corouel Casimiro Amorim Soares de Albergaria e capitão Jaime Adelino César Gomes.
Ji.egimento de ~nfantaria n.· 11

Tenente Manuel Vicente.
Regimento de infantaria n.· 19

Tenente Luís António de Almeida.
Grupo mixto independente de artilharia montada n.· 14

Tenente coronel Gaudêncío José da Trindade.
Conselho Tutelar e Pedagógioo dos Exéroitos
de Terra e Mar

Coronel de cavalaria, com o curso do estado maior,
António Maria de Freitas Soares.

2.' Sem
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Capitão
Câmara.

do artilharia

Rui de Noronha

Jlinistério lIa Guma-Arquilo

Alferes do secretariado

Cabral

da

GetaI

militar Manuel Dias Catana.

tnepeccão superior da administração 40 exército

Tenente miliciano de administração
Brito Rodrigues.

militar José de

L' região militar

Capitão farmacêutico
Henrique José Alves.

miliciano, do quadro

especial,

Regimento de infantaria n.O3

Tenente de administração militar Armindo de Magalhães Barros de Araújo Cerqueira de Queiroz.
Regimento de infantaria n.· 13

Tenente José Ascensão Pereira de Oliveira.
Batalhão de caçadores n.O6

Tenente Luís Tavares e alferes António Paula.
Regimento de oavalaria D.O2

Tenente Mário Álvaro Carvalho Nunes.
Regimento de oavalaria

D.· 8

Tenente João José de Figueiredo Gaspar.
Regimento de sapa.dores mineiros

Aspirante a oficial, do quadro auxiliar de engenharia,
António Alves.
3.' Oompanhia de saúde

Alferes do quadro auxiliar do serviço de saúde, Francisco José Courelas, Mário de Jesus Azevedo e Manuel
Rodrigues de Paiva.
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Grupo de esquadrilhas de aviação «República»
Grupo de informação

n.s 1

Tenente Francisco Ferreira Sarmento Morais Pimentel.
Esoola militar de aeronáutioa

Tenente
Pires.
11.

0_

de aeronautica

Eugénio

Pequito

Caldeira

llinistério da Guerra - LIl Direcção Geral _ 2.8 Repartição

a) Declara-se que o coronel de infantaria, com o curso
do estado maior, João Carlos Pires Ferreira Chaves
chegou à sua altura para a promoção a tenente-coronel
na arma de origem, em 25 de Abril do corrente ano.
b) Declara-se que fica sem efeito a colocação no regimento de infantaria n." 5 do alferes João Garcia Alves,
inserta na Ordem do Exército n. ° 6, 2.8 série, do corrente ano.
c) Declara-se que o alferes supranumerário permanente de infantaria, com a patente de tenente, António
Sebastião de Spíuola Barreto chegou em 1 de Dezembro de 1928 à sua altura para a promoção a tenente no
respectivo quadro.
d) Declara-se que os majores Leopoldo Gerardo Martins, António Tomás de Aquino Tavares Júnior e João
Baptista de Araújo Leite, capitães Heitor dos Santos
Patrício, Ricardo de Andrade e António Joaquim Alves
Melão e os alferes João Fonseca, Adélio Ferreira da
Silva, António Agostinho Duarte, Manuel do Nascimento
Costa e João Duarte Casquinho, todos de infantaria e
supranumerários, chegaram à sua altura para entrar nos
respectivos quadros.

e) Declara-se que os majores de infantaria, adidos,
José da Cruz Viegas e Alfredo Ribeiro Ferreira dariam
entrada no respectivo quadro se não estivessem naquela
situação.
f) Declara-se que fica sem efeito a declaração c) do
n." 10.° da Ordem do Exército n." 20, 2.8 série, do ano
findo, respeitante ao capitão de infantaria, supranumerário, António Correia de Oliveira.
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g) Dee!ara·se
que os capitães de infantaria
abaixo
mencionados
passam a contar as antiguidades
do actual
posto que lhes silo dosignadas :
Heitor dos Santos Patrício, 30 de Setembro de 1929.
Carlos da Silva Carvalho, 24 de Novembro
de 19:39.
António Epifânio Antunes
Cabrita, 24 de Novembro
do 1929.
.
JOS~l da Encarnação
Alves de Sousa, 14 de Dezembro
de 1929.
Francisco
Fernandes
Pereira
da Costa, 1 de Janeiro
do 1\:)30.
Abílio Augusto Teles Grilo, 10 de Janeiro do 1930 .
Aníbal Augusto Ferreira
Vaz, 1 de Março de 1930.
Jorge César Baptista, 29 de Março de 1930.
Joaquim dos Prazeres Pereira, 29 de J\Iarço de 1930 .
•J osé Raúl Alvos da Cruz, 1 de J olho de 1930.
Armando Gualter da Fontoura,
20 de Julho de 1930.
José Maria Ribeiro da Silva, 23 de Julho de 1930.
Manuel Abruubosa de Matos, 23 da Julho de 1930.
}lúrio Eugénio de Almeida Valente, 5 de N ovembro
du 1000.
Manuel Di,.s, 5 de Novembro de 1930.
Paulino José das Doros, 15 de Dezembro de 1930.
li) Declara-se que o coronel de artilharia, com o curso
do estado maior, José Alberto
da Silva Basto,
que
pela presente Ordem do Exército é nomeado adminis-·
trador geral do exército,
interino,
acumula estas funções com as de comaudante do regimento
de artilharia
de costa n. o 1 o com as de instrutor
da Escola Central
de Oficiais.
i) Declara-se
que o coronel de artilharia,
supranumerário, João de Azevedo Monteiro de Barros e o major
de artilharia
em disponibilidade
Walter de Lima chegaram à sua altura para entrar no respectivo quadro.

j) Declarn-se qu os oficiais de artilharia abaixo designados passam a contar a antiguidade
do seu actual
põsto de 30 do Setembro
de 1929: majores Francisco
Xavier Pavão de Morals Pinto, Manuel do Beires Junqueira, Ricardo Malhou Durão, Mário Alberto Sardinha
Pereira
Coelho, Afonso Cortês dos Santos,
Celestino
Pereira
Castilho,
Alberto
Mário Cortês dos Santos,
Gaspm; Freitas
Pacheco,
Roberto de Matos, graduado,

•
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Vítor Hugo Duarte de Lemos, Alexandre Gomes do
Lemos Corroia Leal, Venceslau Valadas Lopes Fernandes, João Alberto Barbosa Carmona, Augusto Luciano
Alves, Augusto Maria Duarte Correia de Melo, José
Inácio de Oliveira, Luís Gonzaga Bressano Leite Perry
de Sousa Gomes, Paulo Emílio da Silva, Albano Anselmo Bafa da Costa Lõbo, Edmundo da Costa Padesca,
Óscar da Silva Pereira Dias, José Luciano da Silva
Cravo.
/,.) Doclaru-so que os alferes de cavalaria, supranumerários, Jorge da 'I'ríndado Vílares, José Francisco Magrassó O Silva e Jos6 Francisco Barradas chegaram à
sua altura para entrar no respectivo quadro.
l) Declara-se que chegou à sua altura para entrar no
respectivo quadro o capitão de artilharia em disponibilidade Alexandre António Moura de Azevedo.

m) Declara-se que o major de aeronáutica José Francisco Antunes Cabrita, que pela Ordene do Exército
n." 21, 2.' série, do ano findo, foi colocado no grupo de
aviação do informação n.? 1 para os efeitos da alínea a)
do artigo 45.° do decreto n." 17:378, de 37 de Setembro
do ano findo, regressou à sua situação anterior, na
Direcção da Arma de Aeronáutica.
n) Declara-se
que os majores do aerouáutica Carlos
Fernandes (la Cunha e Almeida e José Pedro Pinheiro
Correia, que pela presento Ordem do Eirército são colocados no quadro da arma, prestam serviço na Direcção
da arma de aeronáutica.

o) Declara-se que o tenente-coronel médico José Maria
Geraldes Leito e o major médico António Gomes da
Silva Ramos, ambos supranumerúrios,
chegaram à Sua
altura para entrar no respectivo quadro.
p)Declara.se que o tenente médico, no quadro, Sebastião Custódio do Brito o Abreu presta serviço no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército do Torra e
Mar.

q) Declara-se que o capitão do serviço de administração militar Raúl Vito da Mota. Cerveira desistiu do ir
servir nas colónias no corrente ano.
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r) Declara-se
que o tenente supranumerário
do ser- .
viço de administração
militar António Lindorfo Ribeiro
Borges de Castro Seabra de Albuquerque
chegou à sua
altura para entrar no respectivo quadro.
8) Declara-se
que o tenente do serviço de administração militar, adido, em serviço na Manutenção Militar,
José Eduardo Correia daria entrada no respectivo quadro, se não estivesse naquela situação.

t) Declara-se
q ue o tenente miliciano
do serviço de
administração
militar licenciado da 3. a companhia António de Gusmão de Magalhães Domingues patisa a fazer
parte do quadro especial dos oficiais milicianos
criado
pelo artigo 5.° do decreto n." 7:823,· de 23 de Novembro do 1921, em virtude de se encontrar ao abrigo da
condição 2. n do artigo LOdo Diesmo decreto.
u) Declara-so que o tenente veterinário
da Escola Militar João António Lopes Alvos presta serviço na Escola
Prática de Administração
Militar.

t,) Declara-se que o capitão farmacêutico António de
Jesus Pita passa a contar a antiguidade
do seu actual
pôsto desde 1 de Dezembro do ano findo.
a:) Nos termos do artigo 26. o do regulamento para o
provimento
das vacaturas no quadro permanente
dos
oficiais farmacêuticos,
aprovado pelo decreto n,° 8:546,
de 29 de Novembro de H)2~, publica-se a relação, por
ordem de classificação,
dos candidatos
aprovados
no
concurso para o referido provimento:
1 Manuel Cabral
de Lucoun G Sampaio,
soldado
n.O 99/24 da 1." companhia de saúde, 12,7 valores.
2 João
Fernandes
Faia.
soldado
n. ° 138/26 da
2. a companhia de saúde. 12,G valores.
3 Augusto Liberato Faria Gersão, 12,G valores.
4 Joaquim
Marques Boavida,
soldado n." 1:042 ~8
da 3.a companhia de saúde, 1:2,4 valores.
ó António .J osé Paulo Valente, 12,3 valores.
6 António Augusto Castanheira
Samuel, 11,3 valores.
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7 José Maria Seixas Serra, 10,5 valores.
8 José Rocha, soldado n." 8:137-R do distrito de
recrutamento e reserva n." 12, 10,3 valores.
9 José Carlos Gomes, alferes farmacêutico miliciano
da 2.a companhia de saúde, 10,2 valores.
10 Santos Parreira da Conceição, soldado u.? 419/27
da La companhia de saúde, 10,1 valores.
11 António Manuel de Matos Viegas e Campos, 10
valores.
.
Obse1'?Jação.- O candidato João Fernandes Faia ficou
classificado em primeiro lugar em relação ao candidato
Augusto Liberato Faria Gersão pela aplicação do disposto nas alíneas d) e g) do artigo 17.0 do supracitado
regulamento.

y) Declara-se que, por decreto do Ministério da Instrução Pública, de 23 de Março do corrente ano, publicado
no Diário do Govêrno n.? 75, 2." série, de 1 do mês
findo, foi nomeado vogal do Conselho da Ordem da Instrução Pública o tenente-coronel de aeronáutica João
Luís de Moura.
z) Declara-se que por decroto de Ministério do Interior,
de 27 de Março do corrente ano, publicado no Diário do
Gooêrno n.? 78, 2.a série, de 6 do mês findo, foi nomeado vogal do Conselho da Ordem de Benemerência
o tenente-coronel de aeronáutica João Luís de Moura.

12. o -

~lini8lério da Guerra - V Direc~áo Geral- 2.· Repal'llçáo

a) Lista dos oficiais que, no primeiro quadrimestre do
corrente ano, se ofereceram para servir nas colónias
durante o mesmo ano, nos termos do decreto n. o 13:309,
de 23 de Março de 1927:
Infantaria

Tenente-coronel

José Francisco Guerreiro Fogaça.

Capitães:
António Rodrigues da Silva Braga.
Albertino de Paula Santos.
José de Macedo Júnior.
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Armando Gualter da Fontoura.
António Augusto Tavares.
Alferes Francisco Inácio Moreira.
Tenentes:
António da Maia Mendonça.
Manuel José Rodrigues.
António Gomes Rocha.
Filipe Cardoso Calhancas.
Francisco António Gonçalves.
Luís Joaquim Moutinho.
Alferes:
António José Duarte.
Álvaro Aníbal Borges.
Mário Alcobia.

..

Tenente Júlio António da Trindade.
Alferes António Joaquim Rodrigues.
Tenentes:
Nicolau Barbosa da Fonseca, miliciano do quadro especial.
Augusto Natividade da Silva.
Álvaro Augusto Martins Vicente.
Joaquim do Sacramento Costa.
Alferes:
António Sampaio de Azevedo.
Manuel José Domingues Peres.
Fortunato António.
João Miguel Gomes .

•

Artilharia

Capitão Pedro António Couceiro Vilar Moreira.
Cavalaria

Capitão Avelino Ferreira Barbosa.
Serviço de administração militaI'

Tenentes:
Vitor Gonçalves Branco, miliciano do quadro especial.
Arnaldo da Costa Moura.
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Secretariado militar

Alferes:
Marcelino Esteves.
Manuel Baptista de Sousa.
Henrique Augusto Tomé.
Quadro auxiliar de artilharia

Tenentes:
António Lopes Farinha.
Aristides Lopes Vieira.
Gil Cornélio Gonçalves.
Quadro auxflí ar de engenharia

Tenente António de Sá Pereira do Lago.
b) Declara-se que, nos termos do artigo 12. o do regulamento para o provimento de lugares do magistério da
Escola Militar, aprovado por decreto n. o 13:764, de 13
de Junho de 1927 (Ordem do Exército n.? 7, 1.a série,
de 1927), o júri para o provimento do lugar de professor
adjunto do grupo constituído pelas 8. II e 16.11 cadeiras
é constituído da seguinte forma:
Presidente:
Roberto da Cunha Baptista, general.
Vogais:
Luís Pereira Loureiro, coronel do serviço da adrníuistração militar, professor da 1 La cadeira.
Manuel Rosado Fernandes Gião, tenente-coronal médico,
professor da 3.11 cadeira.
Fernando Pais Teles de Utra Machado, tenente- coronel
de infantaria, professor da 2.& cadeira.
Agostinho Barreto Rodrigues de Oliveira, tenente-coronel de infantaria, professor da 16.11 cadeira.
Jaime Eduardo dos Santos Paiva, tenente-coronel de engenharia, professor da 25." cadeira.
Álvaro Teles Ferreira Passos, tenente-coronel de artilharia com o curso do estado maior, professor da
12. a cadeira.
José Augusto de Beja Neves, tenente-coronel de artilharia, professor da 14.3 cadeira.
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Carlos de Barros Soares Branco, tenente-coronel de engenharia, professor da 17. a cadeira.
Eduardo da Costa Ferreira, tenente-coronel de artilharia, professor da G. cadeira.
Alfredo Botelho de Sousa, capitão-tenente, professor da
9. a cadeira.
Mário da Silveira Guerra Freire Temudo, major de artilharia, professor da 21. a cadeira.
José Cabral Oaldeira do Amaral, major de engenharia,
professor da 27. a cadeira.
Luís da Costa Sousa de Macedo, major de engenharia,
professor da 18." cadeira.
Eduardo Corregedor Martins, major de engenharia, professor da 28." cadeira.
•
Teófilo de Sousa Leal de Faria, major de engenharia,
professor da La cadeira.
José Fernandes do Barros Júnior, major de engenharia,
professor da 26. n cadeira.
Augusto Cordeiro Dinis Sampaio, major de engenharia,
professor da 1:3. cadeira.
Josó Filipe de Barros Rodrigues, major de artilharia
com o curso do estado maior, professor da 4. a cadeira.
António Maria Neves de Oarvalho, major de engenharia,
professor da 22. a cadeira.
Alexandre Gomos de Lemos Correia Leal, major de artilharia, professor da 7." cadeira.
Jorge Henrique Nunes da Silva, capitão de infantaria,
-professor da 8." cadeira.
II

A

Secretário do júri:
Alberto Alvim Leal, capitão do infantaria.
Declara-se, nos termos do ar tígo 13.0 do decreto
12:704, de 25 do Outubro de 1926, com as rectificações do decreto n.? 13:657, de 23 de Maio de 1927
(Ordem do Exército u." 6, 1.:1 série, de 15 de Junho de
1927) e alterações constantes do decreto D.O 18:883, de
27 de Setembro do 1930 (Ordem do Exército n.? 16,
1. a série, do 1930) e para efeito dos respectivos provimentos, que pelo Conselho de Instrução foram declarados vagos os lugares de professores adjuntos das seguintes cadeiras:
.
Um professor adjunto da 10." cadeira- Serviços de
adminietraeão
militar, escritur-ação militar e contabilidade dos estabelecimentos produtores do exército.
C)

D.O
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Um professor adjunto do grupo constituído pelas :
5. II. cadeira - Balística interna e resistência
das hôcas
de fogo.
7. a cadeira - Material de artilharia.
Os eandidatos
aos referidos lugares
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." 13:7ôl,
de 13 de Junho de 1927 (Ordem do Exército
n. ° 7,
LA série de 1927), com as alterações constantes
elo artigo 16.° do decreto n. ° 18:883, de 27 de Setembro de

1930.
Os candidatos
devem apresentar
na secretaria
destn
Escola, até as quinze horas do dia 20 ele Junho do 1930,
as suas declarações
foita sem papel selado, e dirigidas
ao comandante da Escola, instruídas
com os documentos
a que se refere o artigo 3.0 e SOIl § único do citado roguiamento.
d) Relação dos candidatos admitidos ao concurso extraordinário
para alferes veterinário
do quadro permanente do exército,
a que se refere o artigo 4.° do (lecreto n." 18:716, do :3 de Agosto de 1930:
António

Robalo

Cordeiro,

prrmeiro sargento cadete
de infautaria n." 21.
dos Santos Nunes Pina, soldado,
330, do regimento
de cavalaria

n." 109/E do regimento

Carlos Gauttierres
licenciado,
n. °
n.? 2.
José Teotónio Pereira. Prostos da Fonseca, primeiro
sargento
cadete n." 38/E do regimento do cavalaria n.? 7.
Vítor José Gauiarro Correia Barrento,
alferes miliciano, licenciado, do regimento de cavulurin II.') 3.

13.°-

lIiniskrio da GlIcrra- P llirt'I'l;áo Gerill-:I."

1l"I'i!rti\áil

a) Declara-se
que, conformo proceitun
o artigo 3.°
do decreto n.? 14:525, de 26 de Outubro
de 1927, foí
considerada
hábil Emília de Figueiredo Lemos para receber, ao abrigo do artigo 5.0 elo mencionado decreto,
os vencimentos
de seu pai, capitão na sitnação do reserva, Luís Rodrigues
de Lemos, internado
na Casa de
:3aúd.e do Telhal.

•
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b) Vencimentos que nos termos da lei n." 1:668, de 9
de Setembro
de 1924, (' decreto n.? 18:ô74, de 26 de
Julho de 1930, competem aos oficiais em seguida mencionados. transferidos
para a situação de reserva:
General Luís :\fanuel Agostinho Domingues,
796:532,
sendo:
pensão de reserva,
50 ..16; lei n. o 888, 50tS40;
lei n.? 1:3:32. 241692. Tem cinco anos de posto.
Coronel de infantaria José Sande de Lemos, 442659,
sondo : pensão de reserva,
312684;
0,14 por cento,
7~88; lei n." 8RH. 32607; lei n." 1:332, 89tS80; do vencimento total 31659 são pelo Ministério
do Interior
o 147642 são pelo Ministério das Finanças.
Tem dois
aumentos de 10 por cento sôbre o sôldb,
Coronel de infantaria Manuel Teles Amaro, 38GMO,
sendo: pensão de reserva,
297 tS; lei n, ° 888, 29;570;
lei u. o 1 :332, [)9tS40. Tom dois aumentos de 10 por cento
sobre o sõldo.
Coronel
de infantaria
Jaime de Campos Ramalho,
623tSô2, seudo: pensão de reserva,
326t$70; 0,14 por
cento, 48t598; lei n." 888,37;)56;
lei n," 1:332,210638;
do vencimento total 50tS88 são pela província do Moçambique, 25644 são pela província de Timor e 127 t$20 são
pela província do Angola. Tem dois aumentos de 10 por
cento sõbre o sôldo,
Coronel do artilharia
Luís Augusto Teixeira de Vas:
concolos,
52:3t$05, sendo: pensão de reserva, 341~70;
0,14 por cento, lM88; lei n.? 888. 3M75; lei n.? 1:332,
128t$72. Tem dois aumentos de 10 por cento sobre o

sõldo.
Coronel
de cavalaria
João
Rodrigues
Ascensão,
339892. sendo: pensão de reserva,
262,580; 0,14 por
cento, (),599;If'i n.? 888, 2Gt!97; lei n.°1:332,43t51ô.
Tem um aumento de 10 por cento sôbre o sõldo
Tenente coronel médico António
da Rocha Manso,
374:$14, seudo : pensão de reserva, 2761520; 0,14 por
cento. l1;$GO; lei n." 888,28;$78;
lei n." 1:332, f>7t$56.
Teta dois aumentos de 10 por cento sôbre o sõldo.
Teriente-coronel
médico António Rodrigues
Moreira,
309tS48, sendo:
pensão de reserva,
254tHO; 0,14 por
couto, 8618; lei n. o 888, 26:S22; lei n. ° 1:332, 20~98.
Tem dois aumentos de 10 por cento sobre o soldo.
Major do infantaria Aires Guilherme Teixeira, 354;511,
sondo: pensão
do reforma,
224,$84; 0,14 por cento,
56;$21; lei n.? 888, 28BI0; lei n.? 1:332, 44t$96; do ven-
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cimento total 81672 são pela província de ~foçambique~
18616 são pela província da Guiné e 12M12 são pela
província da índia. Tem dois aumentos de 10 por centosobre o soldo.
Capitão de infantaria Francisco de Passos Brandão,
273610, sendo: pensão de reforma, 192650; 0,14 por
cento, 11631; lei n,? 888, 20638; lei n.? 1:332, 48t$98;
do vencimento total 66ü6 são pela província de Angola.
Tem um aumento de 10 por conto sõbre o sõldo,
Tenente de infantaria Luís Emílio dos Santos Seca,
52627 de pensão de reforma.
c) Rectificados se publicam os vencimentos a que tem
direito, desde 1 de Julho de 1930, o oficial em seguida.
mencionado:
Coronel, na situação de reserva, José Maria. de Vasconcelos e Sá, 523666, sendo: pensão de reserva,
37M; 0,14 por cento, 27682; lei n. o 888, 401528; lei
n. o 1:332, 80.656. Tem o limite de vencimentos de general com o primeiro aumento.

a

d) Rectificados se publicam os vencimentos
que tem
direito, desde 13 de Abril do corrente ano, o oficial em
seguida mencionado:
Tenente-coronel, na situação de reserva, Adolfo César Cid, 395,589. sendo: pensão de reserva, 302635;
0,14 por cento, llJ85; lei n." 888, 31M2; lei n. ° 1:332,
i)OJ27. Tem u limite de vencimentos do coronel com
dois aumentos.

e) Rectificados se publicam os vencimentos a que têm
direito, desde 9 de ~Iarço do corrente ano, os oficiuie
em soguida mencionados:
Coronel, na situação de reserva, Frederico Ernesto da
Fonseca Oliveira, 515~90, sendo: pensão do reserva,
38M; lei n." 888, 38~jO; lei n." 1:332, 92840. Tem o
limite de vencimento de general com o primeiro aumento.
Coronel, na situação de reserva, Adolfo Calisto Alvos
Mimoso, 591699, sendo: pensão de reserva, 40515; 0,14
por cento, 11690; lei n." 888, 41669; 10i n." 1:332,
133MO. Tem o limite de vencimentos de general com o
primeiro aumento.
Coronel, na situação de reserva, António Martins de
Andrade Veloz, 871,$69, sendo: pensão de reserva,
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412,$50; 0,14 por cento, 112662; lei n. o 888, 52&51; lei
n. o 1:332, 294t$06. Tem o limite de vencimentos de general com o primeiro aumento.
Coronel, na situação de reserva, César Augusto de Almeida Varela, 575,$10, sendo: pensão de reserva, 405~;
lei n.? 888, 40,oS50;lei n." 1:332, 129t$60. Tem o limite de
vencimentos de general com o primeiro aumento.
Coronel, na situação de reserva, João Oarlos Tavares,451840, sendo: pensão de reserva, 370b; lei n. o 888,
37,$; lei n. o 1:332, 44tHO. Tem o limite de vencimentos
de general com o primeiro aumento.

•
14.

0

--

lIillislério da Guerra - 3. a lIiree~fto (ieral-1.

a

R('pitrli~fto

a) Declara-se que, pelo tenente-coronel de artilharia
Fernando Falcão Pacheco Mena, foram oferecidas ao Arquivo Histórico Militar, para a sua colecção iconográfica, doze fotografias de oficiais do nosso exército.
b) Nos termos do § 2_0 do artigo 3.° do regulamento
da Biblioteca do Exército declara-se que as entidades
abaixo mencionadas ofereceram à Biblioteca as seguintes
publicações:
António Portugal de Faria (Marquês de Faria) :
Académie Aéronauttque Bartolomeu de Gusmão.1 vol.
Le chateou de Faria, 1911.-1 vol.
V ários opúsculos da sua autoria.
Ooronol de engenharia Francisco Luís Pereira
de Sousa:

o terremoto do 1.0 de Novembro de 1765 em Portugal.-l '"01.
Ministério da Marinha:
Lista da armada
1930.- 1 voI.

referida

ti.

31 de Dezembro de
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Oardoso

e

D. Nuno Peres de Faria-V.
B.-Barcelos,
1896.1 opúsc.
OMonte da Franqueira-Barcelos,
1907.-1 opüsc.
Ooronel Henrique

de Campos Ferreira

Lima:

O tenente-general José António da Rosa - Lisboa,
1930.-1 opúsc.
Capitão de artilharia

Eliseu Pinto Vilas Boas:

Un personage eepanol del siglo
Madrid, 1930.-1 vol.

XIX -

J. Vigon-

Gastão de Melo de Matos:
Nota sõbre os postos no exército p01·tuguês-Lisboa,

1930.-1 opúsc.
Tenente do serviço de administração
Nuno de Morais Beja:
Bolivar-N.

Beja-Ooimbra,

militar

1930.-1 opüsc.

Academia das Sciências de Lisboa:
inéditas de D. Luís da Cunhabra, 1930.-1 vol.

Instruçõee

Coim-

Tonente de artilharia Artur Elias da Oosta:
A colonização scientifica-E.
da Oosta--Lisboa,
HJ30.-1 vol.
O direito, sua formação hietôrica - E. da OostaCovilhã, 1927.- 1 vol.
A Covilhã no tmbalho-T.
Elias da Oosta-Oovilhã, 1928.-1 vol.
Castelo Branco no trabalho-To
Elias da OostaLisboa, 1929.-1 vol.
A medicina scientifica - T. Elias da Costa -- Covilhã, 1928.-1 vol.
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A sciência da linguagem - T. Elias da CostaCovilhã, 1927.-1 vol.
Estética e sociologia -- T. Elias da Costa. - Caxias,
1931.- 1 vol,
c) Declara-se quP, nos termos do artigo 18.0 do regulamento do Arquivo Histórico Militar, foram oferecidos
ao mesmo Arquivo os documentos abaixo designados:
Pelo cidadão João de Vilhena:
1.0 Seis

decretos impressos, do século XVIII, de
assunto militar.
2.0 Três decretos manuscritos, do século XVIII, de
assunto militar.
3. o Impresso relativo ao campo ~ manobras dos
Olhos de Água, 1763.
4. o Onze listas de promoção de oficiais, 1751-1776,
impressas e manuscritas.
5. o Fornecimento de panos para o exército em 1751,
manuscrito.
6.0 Instrução para um regimento de dragões, manuscrito do século XVIII.
7. o Conetitulção de um regimento de dragões, manuscrito do século XVIII.
8.° Documento manuscrito acerca da entrada do
exército libertador no POrto em 8 de Julho de
1832.
9. o Sonetos satíricos ao ajudante do Regimento do
Pôr to em 1672, manuscrito.
10. o Copiador das ordens do Batalhão de Artífices
do Arsenal da Marinha, 1833.
11.° Diversos documentos manuscritos referentes ao
mesmo Batalhão, 1833-1834.
12. o Lista dos engenheiros portugueses e estrangeiros, em 1736, manuscrito.
13. o Documentos relativos às operações na Praça de
Marvão, cm 1833-1834, manuscrito.
14.0 Rf'lação das pessoas que deram parelhas para
o exército, 1801, manuscrito.
15.0 Documonto relativo a João Pedro Guilherme
Widol'hold, 1832, manuscrito.
Pelo cidadão Marquês de Faria:
Um retrato do general italiano Domingos Cucchiari,
que esteve ao serviço do exército libertador, e
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dois livros da sua autoria: Genealogia da família
Barreiros, Lisboa, 1896, e Notaepara a genealogia da familia Barreiros, Leorne , 1908.
Pelo tenente-coronel Augusto Botelho da
Costa Veiga, director da Biblioteca Naeional de Lisboa:
Inventário dos côdiee» alcobacences, tom. 1.0 e 2.°,
Lisboa, 1930, e Índice das notas de vários tabeliães de Lisboa, entre os anos de 1580 e 1747,
.tom. 1.0, Lisboa, 1931.
Pela Senhora D. Adelina Rosado Júdice Samora:
Cinco retratos de oficiais do nosso exército.
d) Nos termos do artigo 18.° do regulamento do Arquivo Histórico Militar, declara-se quo, por intermédio
da comissão de História Militar, foram oferecidos para a
sua biblioteca os seguintes documentos:
1.° Madeira 1801 a 1802 e 1807 a 1814 (sua ocupação durante a guerra peninsular) 'Funchal,
1930, pelo tenente-coronel Alberto Artur Sarmento, seu autor.
2. ° Vel'SfJScontra os franceses e castelhanos, manuscrito da época das invasões francesas, oferecido
pelo tenente, coronel Belisário Pimenta.
3.<>Cópia de uma carta, dirigida de Lisboa, por um
emigrado francês, em seguida à revolução francesa, pelo mesmo oficial.
4. ° Cópia da relação da contribuição do bispado de
Coimbra para despesas da guerra. contra o turco,
1716, pelo mesmo oficial.
5,° Duas fotografias com a vista geral de Abrantes
e da Ponte Romana, pelo tenente-coronel Fernando Falcão Pacheco Mena.
6.° Planta na escala de 1/50000 contando os vestígios romanos na antiga praça de Abrantes, feita
e oferecida pelo mesmo oficial.
7. ° Mapa militar da Vila de Abrantes e seus arredores com o acampamento das tropas portuguesas e inglesas no ano de 1801, feito e oferecido
pelo mesmo oficial.
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e) Declara-se que, pelo tenente miliciano de infantaria Francisco Maria Ribeiro de Faria Salgado, foram
oferecidos, para serem distribuídos pelas bibliotecas das
unidades e estabelecimentos militares, 153 exemplares
de um livro da sua autoria, intitulado Le Brésil et les
Oolonies Portu [Joises.
-o
1o.

Vencimentos que, nos termos da lei n." 1:668, de 9
de Setembro de H):!4, e decreto n.? 18:674, de 26 de
Julho de 1930, competem ao oficial em seguida mencionado, transferido para a situação de reserva:
Capitão capelão do extinto corpo (l,t:I capelães militares Manuel Alves Catarino , 343~3ú, sendo: pensão de
reserva. 2ó6t):?0; loi n. o 888, 25156:3; lt'i n. o 1:332,
61648. Tem quatro aumentos de 10 por cento sobre o
sõldo.
Obituário

1926
Janeiro
1931
::\Iarço
Abri l

20 -

Capitâo cirur g iâo dentista
Luís Monrelano Pacheco.

miliciano

de reserva

28 - :\Jajor, reformado, .Ioão '1'(,0,101'0 .la Silva Rosa.
3 - :\lajor, reformado, An tónio do Almeida Carvalha is.

Rect;ifica~ôcs
"-a Ordem do Eiréreito n.O 7, 2.' série .. 10 corrente ano, p. t(l.'í,
1. :ln, c P: 20,*, 1. .12, onde se lê: re3.·», deve ler-se: «2.'» j p. 208,
1. 23, oude se lê: «Ro.lrigues», deve le r-se : «Rodr itro».

Júlio Alberto de Sousa Schiappa de Azevedo.
Está conforme.

o

Aiudante General,

MINISTÉRIO

DA GUERRA

31 DE MAIO DE 1931

ORDEM

DO

EXÉRCITO

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

1.°- Decretos
Presidência da República

Usando da faculdade que me confere o n.? 1.0 do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
n. o 15:331, de 9 de Abril de 1928: hei por bem conceder ao cidadão João Namorado de Aguiar a exoneração,
que mo pediu, de Ministro da Guerra, lugar que me'
apraz declarar exerceu com zêlo, inteligência e acendrado
patriotismo, e nomear para exercer o referido cargo o
cidadão Júlio Alberto de Sousa Schíappa de Azevedo.
Paços do Govêrno da República,
19 de Janeiro de
1931. - ÂNTÓNIO OSCAR DE FRAGOSO OAR?tIONA.
(Suplemento
data).

ao Diário do Govêrno n.O 15, 1." série, da mesma

Ilillistério 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 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 também do
1928, seja. concedida a D. Maria José Trigueiros Temudo e a D. Ema Trigueiros do Amaral Temudo, viúva
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e órfã do alferes de infantaria José Rodrigues do Amaral Temudo, a reversão da cota parte do subsidio mensal de 6{) que D. Maria Augusta Brancn Trigueiros
Coelho do Amaral Temudo conjuntamente com elas
percebia, em virtude de esta senhora ter contraído matrimónio em 19 de Fevereiro do corrente ano.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e
faça executar. Paços do Governo da República, 6 de
Março de 1931.-ANTÓNIO ÓSCARDE FRAGOSOCARMO~A-Júlio
Alberto de Sousa: ScJliappa de Azeoedo,
(Visado pelo Tribunal do Contas em 8 de Maio
de 1931).
MiJlislrrio

lia GUl'lTa

-lIql'lI·lH)o Geral

Usando da faculdade que me confere o D.O 2,° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1U26, por fõrça do disposto. no artigo 1.° do decreto
D.O 15:331, de V de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem decretar que, nos ter'mos do decreto n.? 16:070, de 23 de Setembro de 1928,
se pague o subsídio mensal de 66 a D. Joana Branca
da Conceição Matafome e a D. Aline da Conceição Ferreira Matafome, viúva e órfã do alferes de reserva
Joaquim Ferreira Matafome i a D. Maria Isabel Delgado
Campeão Carneiro e a D. Virgínia Delgado Campeão
Carneiro, órfãs do capitão, reformado, Francisco Gomes
Carneiro j o a D. Maria Emília Marques Lopes o a
D. Adelaide Emília Marques Lopes, viúva e órfã do
capitão, reformado, Augusto do Nascimento Lopes.
O Ministro da Guerra assim o tenha outendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 25 de Abril
de 1931.-ANTÓNlO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONAJúlio Alberto de Sousa Scliiappa de Azevedo.
(Visado pelo Tribunal do Contas em 11 de Maio
de 1931).
Ilinislério da Guerra - Rel~1fli\ão do GJbillele

Usando da faculdade que me confere o n." 3.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 do Novembro de
1926, por fõrçu do disposto no artigo LOdo decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Mi-
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nistro da Guerra e cm conformidade
com-a decisão: do
qonselho
de Ministros,
nos termos do disposto no artlgo 2,° do decreto 0,° 19:567, de 7'de Abril dê 1931, e
por saacharem
incursos nos artigos 1.0 dOste decreto e
dos decretas o. os 19:504 e 19:595, ambos de 10 do Abril
de 1931: hei por bem decretar que sejam demitidos os
seguintes oficiais -e praças:
Majores: de infantaria
Armando Augusto Pires Fal~i'Loo reformado
António da Custa Lima; capitães : de
Infantaria Bernardino
de' 1\fiLtos :r.ndeia de V usconcelos ;
do servi.;ode
admini tração militar .Horécio- de Oliveira
Marq ues o .miliciano, reformado, r.agx>stinho de Sá Vieira;
tenentes e de infantaria Francisco
Mota Oarroíro da Câmura, Henrique Road Frazão.t João Nunes, Joaquim
de
Freitas de Oliveira Lima, José Cabral- .Iúuior-, Manuel
Francisco
de Melo Júnior, Miguel de Almeida Júnior,
Nicolau da Costa Pavão, Octávio Baptista da Silva Le-,
mos e miliciano Luís Carlos de Lacerda Nunes j do serviço deI admíuietreção,
militar Gil de Medeiros Melo j
médico miliciano Armando Raposo do Oliveira;
do guadro auxiliar de artilharia
José .Esteves o chefe de música Josó'dá 'Lu21 Celeste do Nascimento ; alferes, do infantaria
José Luís Fragata
o l\1artiniano
Augusto da
Silva e aspiraute a oficial de infantaria José Maria à1clo~
Baixa do serviço : primeiro sargento do infantaria AnJ2..nio de Brito,
O-nínístro
da Guerra assim o tenha entendido o faça
executar.
Paços do Governo da República,
1 do Maio
de 1931. - ANTÓNIO 6SCAU DE FRAGOSO CAUMONA-

Júlio Alberto de Sousa Scluappa de Azevedo,

Tendo em consideração
os altos e assinalados serviços
prestados
à Pátria em defesa da ordem e prestígio do
exército,
pelo segundo sargonto n." 285-E da La companhia do batalhão de caçadores n. o 2, Man uel J ácomo
Moreira, morto em combate no dia 1 de Maio de 1931,
porquanto,
fazendo parte do pelotão da 1.a companhia
do 1.0 batalhão do infnntaria do destacamento
n. o 3 expedicionário
à Ilha da Madeira, o quando marchava à
frente da sua companhia com muito entusiasmo, coragem
e galhardia
no assalto às posições adversas no combata
de Machico, do referido dia, foi nlx ejudo e ferido gru"emente quando já próximo dossas posições j
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Considerando que feitos desta natureza merecem recompensa especial:
Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo 1.° do decreto
11.° 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem decretar que o referido
segundo sargento seja considerado promovido ao pôsto
de primeiro sargento por distinção, contando a antiguidade para todos os efeitos desde 1 de Maio de 1931.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Governo da República, 30 de Maio
de 1931.-ANTÓNIO OSCARDE FRAGOSOCARHONA-Júlia Alberto de Sousa Schiappa de Azevedo.

llillistério da Guerra - Repartição Geral

Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do arfigo 2.° do decreto n.? 12:74.0, 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 Mi·
nistro da Guerra: hei por bem decretar que seja anulado na parte respeitante o decreto de 19 de Março de
1927, qne concedeu o subsídio mensal de 6~ a D. Amélia das Dores Martins Cunha, viúva do major reformado
Abel da Cunha, por terem cessado os motivos que deram origem à concessão.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 2 de Maio
de 1931. - ANTÓNIO OSCAR DE FRAGOSOCARMONAJúlio Alberto d~ Sousa Schiappa de Azevedo.

2. o - Por decreto de 25 de Abril findo:
Ilinistério da Guerra - 3.11 Direcção Gcral-

i.a Repartição

Exonerado do cargo de professor da 11. a cadeira da
Escola Militar o coronel do serviço de administração
militar Luís Pereira Loureiro, devendo, nos termos do
§ 1.0 do artigo 18.0 do decreto n." 12:704, de 25 de
Outubro de 1926, continuar no exercício do referido
cargo até à conclusão dos trabalhos do ano lectivo
corrente.
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3. o._ Por decretos de 9 do corrente mês:
lliuistério da Guerra -

j_&

Direc~ão Geral- 2. II Rcparti~ão

Abatido ao efectivo do exército o
infantaria, adido, professor da Escola
Pais Teles de Utra Machado, por ter
d.o corrente mês o tempo de ausência
rIO para constituir deserção.

tenente-coronel de
Militar, Fernando
completado em 6
ilegítima necessã-

Supranumerarios permanentes

Capitão Joaquim da Silva e tenente _Guil4erme Augusto Monteiro, ambos de infantaria, adidos, que de regresso do Ministério do Interior se apresentaram, respectivamente, em 6 e 5 do corrente mês, por terem
deixado do prestar serviço na guarda nacional republicana.
Adido ao quadro

. Major de infantaria, com o curso do estado maior, em
Inactividade, Jorge Dias Costa, por ter sido julgado
pronto para todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta situação desde
27 de Abril findo.
Quadro espeoial a que se refere o artigo
do decreto n.· 7:823,
de 23 de Novembro de 1921

6,·

Tenente miliciano de infantaria, adido. Vítor Carlos
Braga, que de regresso do Ministério das Colónias se
apresentou em 5 do corrente mês.
Escola Pra tíca de Engenharia

Major, supranumerário permanente, segundo comandante, o capitão, supranumerário permanente, do regimento de sapadores mineiros, Manuel António Soares
Zilhão, contando a antiguidade desde 2 do corrente mês.
Adido

Major de engenharia, no quadro da arma, Álvaro
Eugénio Neves de Fontoura, por ter sido requisitado
P~ra desempenhar comissão de serviço dependente do
MInistério das Colónias, como professor auxiliar da EsC?11l. Superior Colonial, devendo SOl' considerado nesta. .
sltuação desde 2 do corrente mõs,

)
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Disponibilidade

Tenentes, de infuntaria, Armando Jorge' de Oliveira
Saraiva e do serviço de administração militar, Salvador
Pereira. da Silva, ambos 'adidos, que de regresso, respectivamente, dos Ministórios das Finanças e das Oq16nias se apresentaram em 22 e 2D de Abril findo, sendo
o primeiro por tes deixado de prestar serviço na guardá
fiscal.
Reserva

Capitão médico miliciano António Lopes Monteiro,
por ter atingido o limite de idade, nos termos do § 3.0
do artigo 61.° do decreto n.? 12:017, ele 2 de Agosto de
1926, devendo ser considerado nesta situação desde 3
do corrente mês.
Reforma.

General José Pedro de Lomos e capitão Joaquim Simões da Costa, ambos na situação do reserva, por terem
atingido o limite do idade, nos termos do § 4.° do artigo 10.° do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de
1929, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 4 e 6 do corrente mês, e ficando exonerado o primeiro de inspector superior da Administração
do Exército.
llillislério

da Guerra - J\rparti~ão Geral

Concedidas as vantagens de que trata o artigo 1.0 do
decreto n.? 18:674, de 26 do Julho de 1930, desde 1 do
Julho do mesmo ano, ao coronel reformado, inválido,
António Ribeiro M Almeida e Silva, por ter completado o tempo de permanência no oficialato, desde a
data em que é considerado tenente, nos termos do decreto
n." 17:378, de 27 de Setembro do 1929, necessário para
o segundo aumento do 10 por conto sõbre o sóldo.

4.°_ Pordecretosde 16 do correntemês:
31illistério da Guerra -" ,a Dil'ccf,ão GCI'ó1l- I, a Rrpartição
Conselho Superior de Disciplina do Exército

Exonerado, o general, na sítuução de reserva, José
Justino Teixeira Botelho.
Vogal, o general, na situação do reserva. Arnaldo
Costa Cabral de Quadros.

2.' Séria
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2. a I(('parlição

Conselho Superior de Promoções

Vogal, o general José Ernesto de Sampaio.
Conselho de Recursos

Exonerado do vogal, o general, na situação de reserva,
Arnaldo Costa Cabral do Quadros.
Vogal, o general, na situação de reserva, Luís Manuel
Agostinho Domingues.
Quadro da arma de cavalaria

Oapitão, O tenente do regimento de 'cavalaria n.? 0
Nuno Gonçalves Branco, contando a ~ntigllidade desde
18 de Abril findo.
L" oompanhia de administração

militar

Major do serviço de administração militar, comandante, o capitão do mesmo serviço, comandante interino,
Eemetério Augusto de Carvalho Massauo, contando a
antiguidade desde 15 de Abril findo.
Adidos

de cavalaria, com o curso do estado maior,
Angelo de Aguiar Ferreira, nos termos da alínea e) do
n.? 4.° do § 1.0 do artigo 10.° do decreto n." 17:378, do
27 de Setembro de 1929, substituída pelo artigo 1.0 do
decreto n.? 19:175, de 27 de Dezembro último, por ter
sido provido no cargo de professor adjunto da Escola
Militar, e tenente do regimento de cavalaria n.? 8, João
José de Figueiredo Gaspar, por ter sido requisitado
para desempenhar uma comissão de serviço dependente
do Ministério do Interior, na policia de segurança pública, devendo ser considerados nesta situação,' respectivamente, desde 6 de Março último e 14 do corrente mês.
Capitão

Disponibilidade

Capitães de infantaria, adidos, José Gonçalves da
Silva e João de Almeida Serra, que de regresso, respectivamente, dos Ministérios do Interior e das Colónias,
se apresentaram em 2 e 14 do corrente mês, sendo o
primeiro por ter deixado de prestar serviço na polícia
de segurança pública.
Reserva

Oapitão do quadro auxiliar de nrtílbaria, supranumerário permanente, José de Jesus, por ter atingido o li-
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mite de idade, nos termos do § 3.0 do artigo 10.0 do
decreto n. o 17:378, de 27 de Setembro do 1929, devendo ser considerado nesta situação desde 13 do corrente mês.
Reforma.

Capitão na situação de reserva
e Melo, por ter atingido o limite
do § 4.° do artigo 10.0 do decreto
Setembro de 1929, devendo ser
tuação desde 16 do corrente mês.

Leopoldo de Oliveira.
de idade, nos termos
n." 17:378, de 27 doconsiderado nesta si-

Ilillistério da Guerra - 3.:1 Direcção Geral- 3.:1 Reparti~ão
Capitão médico, adjunto da 2.:1 secção, o tenente médico, adjunto interino, Augusto Carlos Mira da Silva,
contando a antiguidade desde 15 de Abril findo.

5. o - Por decretos de 23 do corrente mês:
Ilinistél'io da Guerra -

1,:1

Direcção Gel'ill- L a RCI)arti~ão

Condecorado, por deliberação do Supremo Tribunal
Militar, com a medalha militar de prata da classe de
valor militar, por se achar ao abrigo <10 § :3.0 do artigo 3.0 do regulamento para a concessão da medalha
militar, de 28 de Setembro de 1917, o major (lo infantaria Joaquim Peixoto Martins Mendes Norton. _
Condecorado, por dclibornção
do Supremo Tribunal
Militar, com a medalha militar de cobre da classe do
bons serviços, com palma, por c achar ao abrigo da
alínea b) do § 3.° do artigo 8.° do regulamento para.
a concessão da medalha militar, (lo 28 do Set mbro de
1917, o soguudo sargento do quadro do socrctarlado
militar António do Almeida Borges.
Condecorado, por deliberação do Supr mo Tribunal
Militar, com a medalha militar do cobr da classe do
bons serviços, por se achnr ao abrigo da alínea b) do
§ 3.0 do artigo 8. () do regulamento para a concessão da
m dalha militar, de 28 de Sot rubro do 1017, o segundo
sargento n.? 32-1~~
do r gimento do iufantaria Il.O 11,
Gastão Foruand a Alves Marques.
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Dirce~ão Geral - 2,& nel)arti~ão

Nulo e do nenhum efeito o decreto de 2 do corrente
mês, que passou à situação de supranumerário o capitão
do serviço de administração militar, adido, Carlos Augusto de Figueiredo Ribeiro, por se ter reconh cido que
o referido oficial j,í tinha passado àquela situação por
decreto de 1 de Abril findo.
Conselho Superior de Promoções

Exonerado do vogal, o general José Ernesto de Sampaio.
Vogal, o general João Estêvão Aguas.
Quadro da arm a de artilharia.

Capitão, o tenente do grupo mixto independente do
artilharia montada n.? 14 João màs Garcia, contando
a antiguidado para todos os efeito desde 18 do Abril
findo.
Supranumerário

Major, o capitão de artilharia, no quadro da arma,
Jacinto J OSÓ do Nascimento Moura, contando a antiguidade do põsto o para efeitos de vencimentos, respectivamente, desde 30 de Setembro de 1929 o 18 de Abril
findo.
Supranumerário

Alferes

permanente

auxiliar do artilharia, o sargento
permanente, do r gimento do
artilharia ligeira n,? 5 ~ranlH'lP reira, contando a antizuidad dt' d 31 d D zembro de 1924.

ajudaut

do quadro

, supranumerário

Escola Pratica

de Artilharia

apitão, O t nont de artilharia TI lurmiuo Raúl Barros do Vuscoucolos, contando a antiguidade para todo'
o foi tos desde 1 do Abril findo.
Grupo independento do artilh

ria de montanha n.· 12

. Iujor, suprantlm rário,
gundo comandante,
O capítão, sczundo
comandant
interino, António Alvarenga,
contaudo a antiguidr d do pu to para efeito de vcn«irn ntos, 1'0 pectiv am mto, de d 30 d
't unbro do
1929 li 1 do Abril findo,
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Grupo míxto independente de artilha.ria m6ntuda n ." 24

Capitão, o tenente, .João Maxiiuiuo 'I'assarn Machado,
contando
a antiguidudo
para todos os efeitos dosd
30 do Abril findo.
Adidos

Capitão, o touento do artilhnrin, adido, em serviço no
Miuistório
do Conrórcio
o Cum uuicacõns , no Instituto
Geográfico (j Cadnstrnl. Firmo Gnmbini da Cost a.Gomes:
contando n antiguidade
desde 30 do Abra findo.
Capitão (lo grllpo do defesa submarina de costa Frnncisco Freire UO :\latos, !lOS termos da ulínoa d) do n.? 4.0
do § 1.0 do artirro 10.0 do decreto n.? 17:378, (lo :37 do
Setembro de 10:?0, pOI' tor sido colocado como ongonheiro de s('cçito na Fúbl'lca do munições do artilharia,
arrnumouto (' viaturas,
devendo SOl' considcrudo
nesta
situação desde 30 de hril findo.
Inactividado

Tenente do serviço do administra ·ito militar, supranumerário, da 2.n companhia, Hnmlx rto (lo SOl1l-\1t Araújo,
:por ter sido julgado incapaz <lo serviço temporàriamouto
pela junta hospitalar do iuspcccão, dovondo ser consiclorado nesta situação desde 4 do corrente mês.
Disponibilida.de

Major veterinário,
adido, Tito Lívio ....,..a"i('r, que, do
regresso
do Minlstério das Colónias, se apresentou om
22 do corrente mês.

G. o - Por decretos de 30 do corrente mês:

Concedidas as vantagens de que trata o artigo LOdo
decreto n.? 18:G7-1, do 2G <lo Julho do 1030, doado as
datas q no vito designadas,
aos oficiais cm seguida mencionados:
Por terem completado o tempo de permanência no oficial ato
desde as datas em que sao considerados tenentos, nos termos do decreto n.O i 7:378, de 27 de Setembro de f9a9, necessário para o primeiro aumento de iO por cento sôbre o
sôldo:

Estado

maior g'llornl-genornl

dC~Hlo n data om que

('OI11<'\:Oll

neralj infantal'Ía - coron('is:

.João EsWvão Agua.,
01(1 do geJos', :\ful'il\ Martinh , ndido,

u. re' -boI' o
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coroeO de

ira, !lO r I 7. unhro
r gim nto

(lo quadro
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especial António
Augusto,
no quadro;
médicos - capitães: João Calvet de Magalhães
Marques da Costa, no
grupo de artilharia
pesada n. o 2, desde 1 de Julho de
1930, João Martins Viana, no regimento
do infantaria.
n. o 3, desde 1 de Dezembro de 1930; admlnistração
militar - coronel José Carlos de Almeida e Brito, inspector do serviço da administração
militar, major Carlos
David dos Santos,
na 3.'L companhia
de administração
militar, desde a data em que começaram
u receber
rospoctivamcnte
os soldos de coronel e major.
Idem, para o segundo aumento de tO por cento sôbre o sôldo
Infantaria supranumerário

capitães:

Agostinho

do Espírito

Santo,

pormanonto,
dosdo 7 de Dezembro d
19BO, Alcídio Augusto Lopes do Almeida, suprnnumcrúrio pormauonto,
desde 1[) do Abril de 1931, tenente
Fali to Fernandes
Dias, adido, no Ministério
das Colónias;

cavalaria

-major
Matias dos Santos, supranumodesde 1 de Dezembro
de 1030; médicos - coronel Manuel Rosado Fornand
B Gião, insp ctor
da 3.& inspecção
do serviço de saúdo militar. t nont -coronel Carlos José Fornandos
Bot Iheiro, no regimento
de cavalaria 0.0 3, dos do a data em que passuram a r -

rár!o pormunento,

cobor rospoctivumonte

o s01Jo do coronel e de toneuto-

-coroncl.
Supranumerario

Tenente

permanente

adido, Ramiro António de Oliveira, que, do regresso
Ministério
da Fjnunças,
se
apresentou om 23 do cOI'1'f1110 mõs, por ter deixado J
prestar

de infantaria,

serviço

no

na guarda
Regimento

fiscal.
de oavalaría

n.s 3

Mnjor v torinúrio, o capitão veterinário
Jo só Cündido
Oo lho, coutando a antiguidudc
desd 22 do DlZ mhro
do 1930.
F'arm ácí a ccntr

1 do Exo\'oito

fnrmneõutico , o tt nr nto farmuc utico, (,lu f
da dolpga<;ao n. o G, .Tos6 A l':i{\lIio <la l·'ons( <'a .J úninr,
contando a unti"nidacll'
dl's(](\ 2 du 1" 'von'iro último.
Capitão

Cologio

Militar

~uprnnllllH\rill'io,
o t< nout
do inruntlll'in,
cOlllanclant!'
,]e COlllp:~llhi!l, .Ios!" Hallg ,I ('ol'lho do .AI·
lllui<ln, l'olltall(lo a :llltiguidadu !loHllu 16 (lo Al>l'il lindo.
Capitllo,
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Adidos

Majores, de infantaria, da 1.a Repartição da L! Direcção Geral do Mini tório da Gu rra, José de Ascen811.0 Valdês o de engenharia,
da E cola prática da arma,
Eduardo Rodrigue de Carvalho e capitão de infantaria,
no quadro da arma, Jorze Figueiredo de Barros, o primeiro por ter sido requisitado para desempenhar uma
comi ssão de serviço dependente do Ministério das Colónias, nos termos da última part do artigo 2.° do de-·
creto n. c 13:309, de 23 do Março d 1927, e os restantes
por lhes ter sido concedido. licença ilimitada, devendo
ser considerados nesta itunção, respectivamente, desde
18, 30 e 9 do corr nte mês.
Disponibilidade

Alferes do infantaria, com a patente de tenente, adido,
Eduíno Ramos, que de regre so do Mini térío do r fiterior se apr sentou m 11 de corrente mês, por t r deixado de pr tar serviço na po](cià de egurnnça pública.

orviço

2H
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activo pola juutn hospitalar de inspecção, nos termos do
.ártigo 4<1.0 dei decreto 11.0 H5,:44B, do 1 de FovNQiro
do 1929, devendo ser êonsidêrndo
nesta sitnação desd
.25 do mês corrente, e ficando nuln c do Ul'UhUII1 efeito,
desd ostn mesma lata, n parto do decreto d: 1G de
Março de HH8, que lho dt li baixa de HOI'\'i<;o militar.

\lillislrl'io lia GUI'I'!''' -III'Jlal'll~;ío l'I'r;tI
Concedidas 111:1 vantngeus
de que truta o artigo 1.'
do decreto n." 18;ii74, do 2ô do Julho do 1930, deade 1
do mesmo mês o nno ao capitão reformado, inv álido d
guerra, Adílio Gonçalves
Prosa, por ter corupletndo
o
tempo do pormanóucia no oficialuto, desde fi data (,01 qu \
Ú considerado
tonent nos termos do de 'roto Il.Ú 17:378,
de 27 de Sotombro do H!29, no ossúrio para o prim ir
aumento d~ lO por cento sôbre o soldo.

7. 0_ pOl,tâl'ias

Por pJrtaria de 18 (lo corrente

1113S :
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Coronéis:

de artilharia
com o curso do stado maior,
Lobato Guerru o Cumilo Amândio da Silva
ena j de infantaria
com O curso do .tatlo maior, João
Carlos Pires Ferreira Chaves.
'I'eneute-coron I de artilharia Fernando Pi mentol da
Mota ~Iarq\H s.
Majores: do ncronáuticn,
Alfredo Dovallo Portugal j do
engenharia,
Frunci co Nicolau do SOU'lU Dias Goulão, e
d cavalarin, Afonso Tnlaia Lapa de Sou 'o. Bot lho.
Capitães: do cavalariu com o curso do estado maior,
h nuel I rnucisco ~r.rqu s Vulcnte,
de infautnrin, Jorge
II nrique ...'uo s da S11va.

.10 '6 Augusto

Por p)ftarla de 22 do corrente
"iui,leriu ,II

11(5 :

uum,l-

nf'l,arli~ã,) Gl'r ti

•

\,ll1litido no
ilo di' Iu\'iIli(lo
~lil'taro c,ln Prin csa
Iari: BCIl dita o 'C,!lI ido (',11o clarim José ~l:l.l1tl 4,
11.° 14:~da 7,' .ompanhin c!(\ reformados, por lhe aprov iitar n condiç! o 5." do rti o 4.° do r 'l\jl ctivo regulam into.

n.

Per portaria de 26 d~ emente

m;, :

276

ORDEM: DO EX~RC

2.· Série

TO N.O 9

8. o - Por determInação do Govêrno da República:
Ilinistério da Guerra - f. a Direc~ftoGeral-i.1I

Reparli~ão

Chefe da 2. a secção, o major do infantaria,
da arma, Joaquim Feliciano de Azov do.
Ilinislério da Guerra-2.a

Direc~ão Grral-3.a

no quadro

Reparti ão

Adjuntos, os tenentes do serviço de administração
militar, da extinta inspecção superior da administração
do exército, Jaime José Correia e Eduardo do Sousa
Correia Barbo a, o milicianos do mesmo serviço, do
quadro espoçial, da mesma extinta inspecção suporior,
Mário Nogueira do Freitas, Vasco Gcnçalvos Branco e
José Gonçalves Palharos Júnior.
Estado maior general

Ajudante de campo do general João Estêvão ÁO'uas
o tenente do regimento de telegraflatns Manuel Est vno
G uimarãos.
Oonselho de Reoursos

Ajudante de campo do vogal, general na situação d
reserva, Luis Manuel Ago tinho Domingu s o capitão
de infantaria, no quadro da arma, António
oures Andrea Ferreira.
1.· região militar

Comandante interino, O brigad iro d infantaria Francisco Soares d Lacerda Machado, fi ando exon rndo de
igual cargo da 3.11 região militar.
Depósito

territorial

de material

de guerra

Chefe, o major do quadro nu. iliar d artilharla,
quartel gonoral da r gíão, All tónio Maria.

do

Dtrecção da armo. do infantaria.

Ch fo da La Repartição, O t uont -coron 1 do inf 11taria, no quadro da arma, Fernando Álvtl.l'o d Almeida
Carvalho.
Quadro da arma de infi ntllria

Coronóis, Pedro
rpa. Aroll o, José Mnria ti
o António
ilv ira Lop s, re pectivament
d

mentes do infantaria n. o. 4, l:l

22, dia olvidos p
•

cr to n." 1 :()ó7, d 2H d Abril últim
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José Pinto Correia, João Augusto Correia de Gouveia,
Cristóvão
Jaime do Ascensão, Mnnuel Carlos de Sousa,
Jordão Luis Drumond
de Castro () Abreu,
Domingos
Cardoso, Gregório de Paiva Cunhu, Hermano
Zeferino
dos Santos Couceição,
e António Manuel Trigo, do regimento de infantaria 11.° 18, Manuel Jorgo, do regimento
de infantaria
n." 21, Pedro Joaquim,
do regimento do
infantaria n.? ~2, di8801\-i<10 pelo citado decreto u." 19:057,
Albino Estanislau
Bettencoúrt
do Quadros, Miguel Cristóvão do Araújo,
Frederico
Augusto
Lopes da Silva,
Júnior
o João Baptista
Poreira Rodrigues,
o do batalhão de caçadores
n. o D, António de Oliveira, António
Custódio Gonçalves Monteiro o Rogério Vieira da Silva
Castro.
Alferes,
do regimento de infantaria n.? 13, dissolvido
pelo citado decreto n.? 10:0D7, Jaime de Albuquerque
Gonçalves
e António Gonçalves
de Sousa Júnior e do
batalhão
de caçadores
n.? 1, Aurélio Augusto <la ilva
Pereira.
Supranumerà.r1os
Alíeres, do regimento de infantaria n. o 13, dissol vido
pelo citado decreto u. o 19:GD7, JO!lÓ J ulião de Freitas,
do regimento do infantaria n. o 22, dissol vido pelo mesmo
decreto,
com a patontc dll tenente, Jacinto
Gonçalves
Godinho, do batalhão do ciclistas 0.0 1, Horácio Ferreira
Saloio e do batalhão de metralhadoras
n. o 1, com a patento de tenente, António Rodrigues Rogado Júnior.
Supranumerarios

permanentes

Capitães,
Jaime Adolino Cósur
Gomos o António
Eduardo
Gonçalves Ilcnriq ucs, respcctivumcnte
<los regimontos de infantaria
n. o. 4: o 13, dis 01\"i(10s pelo citado

decreto n. o H):u57.
Tenentes,
do regimento do infantaria n." 4, dissolvido
pelo citndo decreto n." 19:GD7, JOiO 'I'avarcs Ferreira
e
Domingos Carvalho,
do regimento do infantaria
li." 13,
dissolvido pelo citado decreto n." 19:657, Jacinto Scbastião Spinola, José de Asccneão Pereira de Olivoira e
Avelino de Aguiar Câmara, do regimento
de infantaria
n ," 22, dissolvido pelo citado decreto 11." 19:657, Agostinho João de Sousa Marques, Agostinho Jos6 Vieira do
Aroia, Augusto Carlos Pinheiro o Joaquim Monteiro de
Freitas e do batalhão do caçndoros n." 0, Jos6 Baptista,
Vilan Pereira.
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Quadro especial a que se refere o artigo 0.0
do decreto n,v 7:823, de 23 de Novembro de 1921
'I'eneutes milicianos, do mesmo quadro, do regimento
de infantaria n." 4. dissolvido 1)('10 citado decreto li. U HH.ló7,
Manuel Rosa Cimbron
de Faria
o Maia, Jacinto
da
Silvu Pacheco o Augusto Oliveira da Cunha, do regimonto de infantaria
n." G. Luís Côrte Uea! do Almeida
o Joaquim Ferreira da Silva, do regimento de infantaria
n." 13, dissolvido pelo citado decreto n." 1D:657, José
Mnrir, da Conceiçãc
Macedo Júníor , António José da
Conceição Gom s O Artur de Hrito Fíguoírou o do regimonto de infantaria
n." 18, com o curso da arma, Joaq uim Alves Pinto Coelho.
Regimento de infantaria n.· 3
Tenente
de infantaria,
supranumerário
permanonto,
Guilherme Augusto Montoiro,
cm dispêndio para a F'azoada Nacional.
Regimento de infantaria. n," 4
Comandante,
o coronel de infantaria,
no quadro da
arma, António Vaz Velho da Palma.
Capitães, do infantaria,
no quadro da arma, Leonel
do Aleluia da Co -ta. Lopo', o Henrique Martins Galvão,
do regimento de infantaria
D.O lb, Manuel
J086 Guimarãos, Vergílio Cipriano Mondonça,
obastião J OSÓ Fornandos e, miliciano do quadro especial, Vitorino Rodrigues Corvo, o do batalhão de caçadores n. o 4, Afonso
Sande Lemos e Joaquim Abrantos,
todos som dispêndio
para li. Fazenda N acional.
Tenentes,
do regimento
do infantaria n.? 15, Joaquim
do Sacramento
Costa O Bernardino
do Carmo, o' da carreira do tiro do Tavira, Francisco 8e16 'io Padinha, todos
som disp ndio pam a Fazenda ~ acional,
Alferes, do regimento
do infantaria
n." 1f>. Joaquim
~faria Galhardo
O Josó
do Sonsa Regato Júnior o do
da Palma, todos
batalhão
do caçadore
11.0 4, I .idoro
sem dis põudio para a Fuzcuda Nu .ionul.
Comandante
metralhadora'

Regimento de infanto.ria. n.· 1:1
interino, o toncnto-corouol
do batalhão
n." ~, Joaquim Leitão,

do

Regimento de infantaria n.· 13
Comandamo
interino,
O toneuto-coronel
do batalhão
do caçadores n.? 8, Tri tão Aogu ito d Noronha FI' ire
de Andrade.
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Regimento de infantaria n.· 15

Capitão, supranumerário permanente, do regimento de
infantaria n.? 16, Albertino de Paula Santos, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.· 18

Major de infantaria,
de Sequeira.

supranumerário,

José Zeferino

Regimento de infantaria n.· 22

Comandante interino, o tenente-coronel do regimento
de infantaria n.? 22, dissolvido pelo decreto 11.° 19:657,
de 28 do Abril último, Álvaro Soares de Melo.
Capitães, do regimento de infantaria n.? 22, dissolvido pelo citado decreto n.? 19:657, Francisco
ipriano
do Cu tro o do extinto batalhí o d infantarin n.? 47,
Manuel Spinola de Mendonça e Luis 'I'eixeira Baptista.
Tenentes, do extinto batalhão d infantaria n.? 47,
João da Costa Moreira e miliciano do quadro spocial,
J08é Raposo.
Alferes, com fi pat nto do tenente, do regimento do
infantaria n, ° 22, dissolvido 1'010 citado decreto n. o 19:657,
Manuel José Cardoso do Simns o do extinto batalhão do
infantaria n.? 47, José Vaz do Carvalho.
Batalhão de caçadores n.· 2

Capitão elo infantaria,
çalvos da Silva.

cm di ponibilidado,

José Gon-

Batalhão de oaçaâores n.· 4

Tenente miliciano do quadro especial do r gimonto <1
iníantarin n." 5, Luis Filipe U(' Albuquerque Rebelo,
pelo pedir.
Ba.talhão de caçadores n.· 6

Alferes módico da extinta hatariu <10 artilharia d \ defesa móvel de costa n." 1, Fuusto oabra do Almeida.
Batalhão de metralhadoras

n.O 1

Alferes suprnnumerár-io
do l'l'ginll'llto d infantaria
n." 11, Francisco António Pires Barata, sem dispêndio
para 11 Fazenda Nacional.
Batalhão de metralhadoras

n.· 2

Comandante, o ton nto-coronol do extinto corpo do estudo maior, inscrito na o cala (los major 8 eloinfuntnrin,
Silo-eh -fo do
tndo maior ela 2.11 região militar, \\'ar
Augusto Mano.
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Distrito de recrutamento e reserva. n.s 4
Chefe, o coronel d ' infantaria,
do distrito de recrutamento e reserva n." 15, Luís Aníbal da Gama Pinto.
u h-chefe,
o capitão de infantaria,
do distrito de recrutamento
o reserva n." 15, Joaquim José Marques.
Adjunto, o capitão do infantaria
do distrito
do recrutamento o reserva n." lf), José da Encarnação
Alvos de
Sousa.
Capitão, do distrito do recrutamento
o reserva n, 015,
José Mendes
ilvcstre.
Secretário,
o tenente miliciano do infantaria, do quadro
especial,
do distrito
do recrutamento
o reserva n." 15,
Mário Lopo do Carmo.
Distrito

de reorutn.mento e reserva n.v 115
n." 15, Francisco

Iajor do regimento
do infantaria
Gonçalvo
Correia. V clhinho,

Adjunto,
o capitão do regímeçto
d infantaria
n." 15,
Aníbal Marreiro
Dias.
Capitães, do regimento
d infantaria n." 15, Leonol
Neto Lima Vieira, Jo é :\faria VaI' la o, uprunumcrário
permanento,
Jo é Nobre da Veiga.
Distrito de recrutamento e reserva do Funohal
Capitães do extinto di trito d r crutamento
o r iserva
n." 13, Jo
João da Cãmura Lomolino,
Júlio Teodoro
B ttencourt e Júlio Cald ira L al.
é

Distrito de recrutamento e reserva de Ponta Delgada.
'hofe interino, o t n nto-coron 1 do infantaria
do extinto di trito d recrutamento
o reserva n." 4, Antero

Horn m d

r

oronha.

ub-chefe, O
de recrutamento

apitão d infantaria
do extinto
res rva n." 4, Tomás Iv n

distrito
Jácome

'orroia.
Adjunto,
o tonout
d
d(' re rutam into
reserva
Baptista,
Se r itário, o t n iate

a

d rc mrtnmcnto
Ataíd '.
Adjunto,

Francisco

I)

iníuutaria
do extinto distrito
n. u 4, J O é Augusto 'I'eixeira
infantaria

ro: rvn n." 4,

Jarlo

do

xtinto

1.' ínspecção do a.rtilharia
major do artilharia,
nu quadro

David Cald r.

distrito

Barrr iro Pais d
(ln arma,
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o

N.·

2·

ér ie

de Artilharia

Comandante,
o coronel de artilharia,
supranumerário,
vogal da comissão do contencioso, Alhino Penalva Fi·
glwirN!o Oliv ira Rocha.
Segundo comandante,
o tenente-coronel,
do quartel
general da 4. a região militar, Mauuol da Silva Martins.
Quadro do. armo. de artilharia

Major do grupo do espeeiulistns,
Ricardo :\[oroir<'l. do
Amaral, pelo pedir.
Capitães,
da extinta bataria do artilharia
de defesa
móvel do costa n.? 2, Cândido Augusto Pereira o da (1.-'
tinta batariu mixta do artilharia do costa d Ponta Delgada, Manuel da Costa.
'I'cnentes,
da extinta bataria elo artilharia
do dofcsa
móvel do custa n.? 1, Fernando Mrsqllita I'imcntol do
Rimas da Silveira Gabriel (I da extinta hntaria do nrtilhuria 00 defesa móvel (lo costa H.O 2, Augusto Ferraz,
Carlos Justino de Morais 'I'eixoirn, José ado da, 'ih'a
c Alcino Pio Freitas da Sil va.
Regimento de artilharia

Capitão
Garcia.

de artilharia,

ligeira n.· 1

no quadro

Regimento de artilharia

da arma,

Jol o Dias

ligeira n.· 2

Alferes votcrinário,
do regimente do cavuluria
Ciríaco António Sousa Costa, pelo pedir.

0.0

G,

Regimento do artllho.ria ligeira n." 3

Alferrs do grupo do ur tilhuriu
cousa Portela Riheirn.

posada

n." 2 ~{{Irio (lo

Grupo independente do artilhn.ria do montanha n.~ lCi

Tcnonto .lo regimento (k artilharia ligoiru
ele SOIl~a Peixoto, por motivo di icipliuur.

Ir )'1'.
1anha

0.0

n." ~ Juão

Regimento do artilharia

do ooata n.· 1

rlo "nipo iudepcnrlcnto
Ió .Jüno ('arlo!"! elo :-1011

tt.

(lo artilharia

Grupo de o peolali t

T O<'flto do r(\giOll'uto
'ésllr Pinto ('Ol't(~.

el

IIrtilharia

dll

m m-

8

fi

('0,

til.

n.o 1

2.'

óric

ORDE,!

DO EXÉRCITO

N.o !l

283

Quadro da arma do cavataría

Tenente do cavalaria Ricardo JO'6 \kc
POrto, ficnndo exonerado do ãjudnnt
de campo do inspector da.
extinta Inspecção
uperior da administração
do oxérdto .
.\Ifpre.,
com a pMf nte do tenente, do regimento d
cavalaria 11.0 5, Lino Va7, PalmLt ~\ utunos.
Adido no quadro nos termos do decreto n.s 13:020
'I'enr nto ele cavalnriu,
do ~rupo do aviação I' informação 11.° 1, Alnll'o Bessa de _\rag: o Fl'IT ir .
Regimento de cavatarta n.· 6
(1.0

\I fere. veterinário
do rcgiin nto do artilharia ligeira
2, Arménio J Iato 1\ t na Goulão, pulo pedir.
Regimento de cavalaria

Major
•\ lmcida

J' cavnlurin,

n.· 7

em (li ponibilidade,

Aníhnl d

Franco.
E

001

..\ 1for
m "(lico ti
fe a móv 1 d co ta

Prátioa. de Engonll

xtinta

11.° _,

hatarin
Ant ni

ri

fI urtilharin de d •
~I DOII. ~fouga Ro-

dricno ..
Regimento de sapadores mineiros

Ton nto mêdi
do g-rupo iud [l nd nt de aviução de
ão
combato
I t u 'I'av are .. ~:n'iur, cm dis_pend io pura a 1.az (III a ~r ucioual.
protae

\ lborto

d

r

2.- companhin

de saúdo

rvn ;\ rmnndo

Luü Pe-

T n nt
ln P ihn
dOll, I.
nUoa.
indl (I Ildont
(lo
ri!'1) rln 'o!ll'oidl
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Batalhão de aerosteiros

Capitão de infantaria, do grupo de aviação de informação n.? 1, Manuel Teotónio Borges.
Grupo de aviação de informação n.O1

Capitão de aeronáutica, da Direcção da arma, Manuel
Moreira Cardoso.
Tenento de aeronáutica, do grupo independente de
aviação de bombardeamento, Plácido António da Cunha
Abreu, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Grupo independente de aviação de bombardeamento

Capitão de infantaria, do grupo de aviação de informação n.? 1, Alfredo Correia Nobre.
Grupo independente de aviação de protecção e oombate

Alferes médico do regimento de infantaria n.? 4, dissolvido pelo decreto n.? 19:657, de 28 de Abril último,
Matias Duarte dos Reis.
Quadro dos oficiais médicos

Capitães médicos Carlos José Machado dos Santos e
Manuel do Sousa Meneses, respectivamente dos regimentos de infantaria n.? 13 e 22, dissolvidos pelo decreto n." 19:657, de 28 de Abril último.
Hospital militar regional n.s 3

Alferes médico do extinto batalhão de infantaria n.? 47
Zózimo Inês Soares Ramos.
Depósito geral de material sanitário e de hospitalização

Adjunto, o capitão médico da Direcção do serviço de
saúde militar Mário Alberto Pegado Pereira Machado.
Quadro dos ofioia.isveterinários

Tenente veterinário do regimento
Roberto António da Silva.

de cavalaria n. ° 5

DirecQãodo serviço de administração militar

Adjunto, da 2.a Repartição, o capitão do serviço de
administração militar, em disponibilidade, das inspecções
do mesmo serviço, António Libànio Fernandes Gomes.
Inspecções do serviço de administração militar

Inspector, o coronel do serviço de administração militar, no quadro dos oficiais do mesmo serviço, Luís Pereira Loureiro.
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Quadro dos oficiais do serviço de administração militar

Tenente do serviço de administração militar, do regimento de infantaria n." 22, dissolvido pelo decreto
n." 19:657', do 28 de Abril último, Joüo Joaquim Vicente Júnior.
3." companhia de administração militar

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
do quadro especial, da extinta Inspecção superior da
administração do exército, José de Brito Rodrigues.
Quadro auxiliar de artilharia

Tenente do quadro auxiliar de artilharia, da extinta
bataria mixta de artilharia de costa do Ponta Delgada,
Manuel do Amaral da Estrela,
Supranumerário

Tenente do quadro auxiliar do artilharia, da extinta
bataria de artilharia do defesa móvel de costa n. o 1, Manuel Juliano.
•
Quadro dos chefes de banda de musica

Capitão chefe de banda do música do regimento do
infantaria n.? 13, dissolvido polo decreto n.? 19:657, de
28 de Abril último, Gustavo Augusto Coelho.
Tonente chefe do banda do música do regimento de
infantaria n." 22, dissolvido pelo citado decreto n.? 19:657,
António da Piedade Vaz.
Juri para avaliar as provas especiais de aptidão para o
pOsto de major dos capitães das diversas armas no
corrente ano:

Vogal permanente, o brigadeiro de infantaria, com o
curso do estado maior, vogal eventual, João de Almeida.
Vogal eventual, o brigadoiro de infantaria, David Augusto Rodrigues.
Juri nara avaliar as provas especiais de aptidão para o
pOsto de major dos capitães de aeronáutica no corrente
ano:

Vogal, o brigadeiro de infantaria,
tado maior, João de Almeida.

com o curso de os-

Juri para avaliar as provas especiais de aptidão para o
pOsto de major dos capitães médicos no corrente ano:

Vogais, o coronel médico Manuel Rosado Fernandes
Gião e tenente-coronel médico, Eugénio Pereira de Castro Caldas.
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9.° -- ~Iiuislério da Guerra-Repartição

N." 9

2 a Série

do Gabinete

a) Declara-se
que por decreto de 23 de Março do
corrente ano, emanado do Ministério do Interior e publicado no Diário do Gooêrno n." 81, ~.n série, de 9 de
Abril último, foram nomeados para fazer parte do Conselho da Ordem Militar de Cristo os seguintes oficiais:
Chanceler,
general
Ernesto Maria Vieira da Rocha.
Vogais, coronéis de cavalaria Manuel da Costa Latino
e de infantaria,
na situação de reserva, Eugénio Carlos
~Iardel Ferreira,
tenente- coronel de engenharia
Augusto de Azevedo e Lemos Esmeraldo
de Carvalhaia, capitão de infantaria Luis Alberto de Oliveira.

b) Tendo sido agraciados
com a Cruz Vermelha de
Mérito, de T onvor e de Dedicação rospectivamente
o tenete de infantaria
Aníbal Alves Moreira e capitães do
secretariado
militar Júlio de Carvalho Vidal e de infantaria Indaleto
Herculano
e Silva Ramos, ó-lhes permi-tido usar a respectiva insígnia.
c) Declara-se
que Inácio Soares Severino
de "Melo
Bandeira era major de infantaria
e não tenente-coronel,
como foi publicado na última Ordem do Exército, 2. a série,

10.0

_

Ministério da Guerra _l.1\ Direcção Ger", _1..1 Reparti~áo

a) Publica-se
o resultado
do inquérito ao tenente de
infantaria,
do quadro especial, Joaquim de Lemos, Salgueiro Rêgo, como delegado do Govêrno junto da Federação Nacional das Cooperativas,
conclusões
estas publicadas no Diário do Govêrno n. ° 82, 2." série, de 10
de Abril do 1931 : '
1.0 Não pode haver a mínima suspeição sõbre a honorabilidade
do delegado do Govérno,
tonente Salgueiro
Rêgo.
2.° Que, não tendo demonstrado
êste oficial menosprêzo pelos seus deveres, incúria ou falta do diligência,
não pode o mesmo delegado
ser, com justiça, acusado
de «negligente».
3.° Que, não sendo o mesmo deleg-ado do Govõrno um
técnico em contabilidade o tendo pedido um perito contabilista para fazer a inspecção
técnica à escrita, único

2.· Série
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elemento que lhe faltava para poder informar, como informou, com lealdade o sr. i\1inistro da Agricultura, não
pode ser também acusado rectamente de e insuficíente».
b) Declara-se que, por pertaria do Ministério da )1arinha ele 9 de Março do corrente ano, publicada. no Diário do Goxêrno n." 64, 2.a sério, do lU do mesmo mês,
fci condecorado pelo Instituto de Socorros a Náufragos,
com a medalha de prata de Filantropia e Caridade, o
tenente de infantaria Sebastião Duarte da Luz Pomes.
c) Doclurn-se que, por portaria do Ministério da Marinha de 9 de Março do corrente ano, publicada no Diário do Govêrno n." 64, 2.a série, de 19 do mesmo mês,
foi condecorado pelo Instituto de Socorros fi Náufragos,
com a medalha de cobro de Filantropia e Caridade, o
tenente de infantaria Ricardo da Oosta Ivens Ferraz.
d) Em harmonia com o dispoato no nrtigo 182.° do regulamento de disciplina militar se publica a decisão do
Conselho Superior do Disciplina 00 Exército, a cujo julgamento foi submetido o coronel de engenharia, na situação de reserva, João Ferreira Craveiro Lopes de
Oliveira, nos termos do n." 3.° do artigo 168.° do mesmo
rogulamento :
«Ao~ dois dias do mês de Maio de mil novecentos e
trinta e um, roünido o Oonselho Superior de Disciplina
do Exército para, por ordem do S. Ex. o Ministro da
{l uerra, julgar,
a reqnerimento seu, nos termos do
0,° 3.° do artigo 168.° do regulamento de disciplina militar, o coronel de engenharia, do quadro do. reserva,
João Ferreira Craveiro Lopes de Olivoirn, decidiu, por
unanimidade de votos, que êste oficial, em vista do processo, não foi atingido na sua honra. brio o dignidade
proflssional.Ernesto Mar!« Vieira da Rocha, general
presidente -José
Justino Teixeira Botelho, general.João Júlio dos Reis e Silva, general- José Vicente de
Freitas, general- João Luís Carrilhc, general».
A

11.

°-

llinislério da Guerra - 1.11 Direcçáo Gernl- 2. a Rpparlição

a) Declara-se quo os capitães elo infantaria, supranumerário permanente, Aníbal dos Reis Chaves 'I'arrinho,
colocado no regimento le infantaria 11. ° 5, ti. Erne to 9a1':

238
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doso Cabral de Quadros, colocado no batalhão de caçadores n.? 7, e o tenente da mesma arma Afonso Távora
Ferreira de Abreu, no quadro e adjunto do Arquivo
Histórico Militar, seriam transferidos por motivo de informação anual se não estivessem naq uelas situações.
b) Declara-se que o major de infantaria Artur Leal
Lobo da Costa exerceu interinamente o comando do batalhão de metralhadoras n.? 2, desde 15 de Abril a 27
do corrente mês.
c) Declara-se que o major Alexandre Soares Ferreira
de Loureiro, capitães José da Encarnação
Alves de
Sousa, Bartolomeu da Silva Varela e António Epifânio
Antunes Cabrita e alferes Agostinho Luís Pereira Nunes,
Luís Pedrosa da Silva Campos, Norberto da Cunha e
Sousa, Francisco da Costa Reis, Samuel da Fonseca,
David Pratos da Silva e Artur da Silva Lameiras e com
a patente de tenente Gabriel 'role do da Costa, todos de
infantaria e supranumerários,
chegaram à sua altura para
entrar no respectivo quadro.
d) Declara-se que o capitão de infantaria Armando
Gualter da Fontoura desistiu de ir servir nas colónias
no corrente ano.

e) Declara-se que fica sem efeito a colocação, no batalhão de ciclistas n. o 1, do alferes do batalhão de metralhadoras n, ° 2, Alberto Carlos Rodrigues Ribeiro da
Cunha, inserta na Ordem do Exército n.? 8, 2.3 série, do
corrente ano.
f) Declara-se que os capitães de cavalaria João Herculano do Moura, D. Domingos António de Sousa Coutinho e José do Nascimento Alves passam a contar a
antiguidade do actual pósto respectivamente, os dois
primeiros, de 6 e o último de 14 de Março do corrente
ano.
g) Declara-se que os alferes de cavalaria, supranumerários, com a patente de tenente, Júlio Francisco Lopes
Pereira e Eduardo de Madureira Proença, chegaram à
sua altura para entrar no respectivo quadro,
h) Declara-se que o tenente-coronel, comandante do
grupo de defesa submarina de costa, António Gonçalves
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Pinto Júnior,
presta serviço na Escola de aplicação do
artilharia
de costa e contra-aeronaves,
cumulativamente
com o serviço da sua unidade.

i) Declara-se
que os majores do artilharia
supranumerários
Alvaro Lourenço
Pereira e Sebastião Martins
Nogueira
Soares chegaram
ii. sua altura para entrar no
respectivo quadro.
j) Declara-se
quo os capitães
do grupo de dofosa
submarina
de costa Eduardo
Augusto 'I'avares
Nunes
o Ernesto
Florêncio
da Cunha foram nomeados instrutores da Escola de aplicação
ele artilharia
.de costa o
contrn-aeronaves,
funções que desempenham
cumulativamente com o serviço da sua unidade.
k) Declarn-so que a Cruz de Guerra do 3.:1 classe
com que por decreto inserto na Ordem do Exército n." 16,
2.:1 série, de 1917, foi condecorado o actual capitão ele
artilharia
Joaquim do Oliveira Leite, ao tempo alferes
do regimento
de artilharia
n, o 2, lhe foi concedida
nos termos do artigo 2.° do regulamento
de 26 de Julho
do referido ano e não ao abrigo do disposto no § 2.° do
artigo 3.0 do mesmo regulamento.
l) Declara-se
que a colocação dos majores milicianos
do quadro especial de pioneiros
Teodoro Alves Fernandes e do caminhos de ferro Rodrigo Barradas
e do
capitão miliciano ele pioneiros Justino José Ferreira
na
Direcção do serviço de obras o propriedades
militares
no Govêrno
Militar de Lisboa, inserta na Ordem do
Exército n. o 8, 2.11 série, do 8 do corrente mês; deve ser
considerada
como chefes de secção interinos, e não como
adjuntos, como foi publicado na referida Ordem.
m) Declara-se
quo o capitão
da Conceição Costa, no quadro,
ção da arma de aeronáutica.

do aoronáutica
presta serviço

Frederico
na Direc-

n) Nos termos do artigo 30.0 do decreto n." 18:716,
do 2 de Agosto de 1930, publica-se a relação dos candidatos aprovados
no concurso à. admissão
ao quadro
permanente
dos oficiais veterinários
por ordem do classificação:
1.0 Josó Teotónio Pereira
Prestes
da Fonseca,
primeiro sargento cadete n. o 38, do regimento do cavalaria
n.? 7, 14,12 valores.
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2.0 Vito r José Gamarro Correia
terinario
miliciano
do regimento
12,95 valores.
3.0 Carlos Gutierres dos Santos
n." 330 do regimento de cavalaria
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Barrento,
alferes vede cavalaria
n.? 3r

Nunes Pina, soldado
n.? 2, 11,75 valores.

o) Declara-se que o capitão farmacêutico,
na situação
de adido, José João Fa riuhn Júnior acumula as funções
de assistente
de estudos no Colégio Militar com as de
chefo da delegação n. ° 4 da Farmácia Central do Exército.

p) Declara-se que o capitão farmacêutico
zaga e Sousa passa a contar a antiguidade
desde 1 de Dezembro do ano findo.

Luis de Gondo seu posto

q) Declara-se
que a promoção ao actual posto, por
decreto de 2 de Maio findo, inserto na Ordem do Exército n. o 8, 2. a série, do corrente ano, dos alferes farmacêuticos
seguidamente
designados
é sem prej uízo de
antiguidade : Manuel Cabral de Lucena e Sampaio, João
Fernandes
Faia, Augusto Liberato Faria Gersão, Joaquim Marques Boavida, António José Paulo Valente,
António A ugusto Castanheira
Samuel, J osé Maria Seixas Serra,
José Rocha, José Carlos
Gomes, Santos
Parreira da Conceição, António Manuel de Matos Viegas
e Campos.

r) Declara-se que o tenente-coronel supranumerário
do
serviço de administração
militar Henrique Linhares
de
Lima e
capitão do mesmo serviço, em disponibilidade,
Jaime Rebêlo Espanha
chegaram
à sua altura
para.
entrar nos respectivos
quadros.

°

8) Declara-se que fica sem efeito a determinação inserta na Ordem do Exército n,o 8, 2. a série, do corrente:
ano, respeitante
à colocação na 3.1 Repartição da 2.1\ Direcção Geral do Ministério da Guerra. do capitão do serviço de administração
militar, supranumerário,
Armando
Vergílio Pinheiro da Silva Azevedo.
t) Declara-se que o tenente do serviço de administração militar,
adido, Macrino de Faria Teixeira Lopes,
em serviço na Manutenção
Militar, passa a prestar serviço nas oficinas gerais de fardamento
e calçado, continuando na mesma situação de adido.
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u) Declara-se que ficam sem efeito as declarações das
alíneas 1") e 8) do n." 11.0 da Ordem do Exército n." 8,
2.:1 série, do corrente ano, respeitantes aos tenentes do
serviço de administração
militar António Lindorfo Ribeiro Borges de Castro Seubra de Albuquerque
e José
Eduardo Oorreia.
v) Deolarn-so que o tenente
ção militar, supranumerário,

<lo servlço de administraLuís Alberto
Soares de
Morais Carvalho
acumula as funções de tesoureiro
do
grupo independente
de aviação de protecção o combate
com as da secção fotográfica
e topográfica
do mesmo
grupo,

x) Declara-se que o tenente do serviço de administração militar, em disponibilidade,
José António da Costa
chegou à sua altura pura entrar no respectivo quadro.

y) Declara-se quo o alferes do secretariado
militar t
supranumerário,
com a patente do tenente, Luís de Lima
Oastela presta serviço na comissão de assistência
aos
militares tuberculosos
de terra e mal'.
z) Declara-se que 11 oxoneraçito do general, na situação de reserva, Luís António César de Oliveira de vogal
da Comissão de História
Militar, inserta na Ordem do
Exército ll. o 8, 2. a série, do corrente ano, foi pelo pedir.

12.

o_

Ministério da Guerra - LA Direcção Gcral-

a) Declara-se
que o brigadeiro
cisco Soares de Lacerda Machado,
da 1.:< região militar, desempenha
17 do Abril findo.

2,· Repartição

de infantaria
Francomandante interino
estas funções desde

b) Declara-se
que fica Bem efeito a inclusão do capitão
José de Macedo Júnior e do tenente miliciano do quadro
especial Nicolau Barbosa da Fonseca,
ambos de infantaria, na lista dos oficiais oferecidos para servir nas colónias, no presente
ano, inserta na Ordem do Exército
n." 8, 2.& série, do 8 do corrente mês, põr se ter veri
ficado haverem sido já incluídos na lista do quadrimestre
anterior, publicada na Ordem do Exército n.? 21, 2.a série, do ano findo.
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c) Declara-se que o capitão do infantaria, adido, em
serviço no Ministério do Comércio e Comunicações, Jorge
César Caiola da Mota, que pela Ordem do Exército n.? 2,
2.:1. série, do ano findo, foi colocado no batalhão de caçadores u, o 8, para os efeitos das alíneas a) e d) do artigo 44.0 do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro de
1929, regressa à sua anterior situação, por haver satisfeito àquelas condições de promoção.

d) Declara-se que o capitão de infantaria, adido, Carlos da Silva Carvalho, daria entrada no respectivo quadro se não estivesse naquela situação.
e) Declara-se que o capitão Lúcio de Campos Martins
e o tenente Armando Jorge de Oliveira Saraiva, ambos
do infantaria o em disponibilidade, chegaram à sua altura para entrar no respectivo quadro.
f) Declara-se que o capitão de infantaria, adido, em
serviço no Ministério do Comércio e Comunicações, Caetano Alberto de Barcelos, que pela Ordem do Exército
n." 23, 2. série, do ano findo, foi colocado no batalhão
de caçadores u. o 5, para os efeitos da alínea a) do artigo 44.° do' decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de
1929, regressa à sua anterior situação, por haver satisfeito àquela condição de promoção.
1L

g) Declara-se que fica sem efeito a colocação, no regimento de infantaria n.? 15, do tenente de infantaria do
quadro da arma Henrique Maurício Jorge de Lima, inserta na Ordem do Exército n.? 8, 2.11 série, do corrente
ano.
h) Declara-se que o coronel de artilharia, supranumc·
rário, Carlos Alberto Ferreira Pinto Bastos chegou à
sua altura para. entrar no respectivo quadro.

i) Publica-se a relação dos capitães e tenentes de artilharia nomeados para freqüentar os cursos de comandantes de grupo o de bataria no corrente ano na Escola
Prática de Artilharia:
Capitães:
Fernando Cortês dos Santos, adido, na Fábrica de
equipamentos e arroios.
Francisco de Paula Macedo Portugal e Castro, no R.
A. C. n.? 1.
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Júlio Mário da Silva Nascimento, na 3.a Direcção Geral do Ministério da Guerra.
António Caldeira Pinto Rebocho, no G. A. P. n." 1.
Francisco da Silva Pinto, miliciano do Q. E., nas Oficinas gerais de material de engenharia.
Veríssímo José da Silva a Costa, no Q. A.
Alberto de Almeida Marques Osório, no R. A. L.
n.? 5.
Ricardo Vaz Monteiro, na E. P. A.
José Vitorino Branco, na E. M.
Manuel José Ávila Madruga, miliciano do Q. E., no
G. D. S. C.
Tenentes:
Artur Elias da Costa, no R. A. C. n. ° 1.
Carlos Joaquim Marques Leitão de Barros, no G. A.
P. n." 2.
Artur ReMlo de Almeida, no Q. A.
Manuel Veloso, no G. A. C. n.? 2.
José Roberto Raposo Pessoa, no G. D. M. C.
Marino da Cunha Sanches Ferreira, no R. A. L.
n." 4.
José Filipe da Silva Neves, no R. A. L. n.? 4.
Acácio Augusto Mendes da Costa, adido, no Ministério do Comércio o Comunicações.
Alfredo Augusto Guerra, R. A. L. n. ° 5.
António Maria Martins Engrácia, no G. A. I. M.
n.? 12.
João dos Santos Marques, no G. A. P. n.? 1. .
José Maria Freire Júnior, no R. A. L. n." 2.
João de Sousa Peixoto, no G. L A. M. n." 15.
Jorge Dionísio de Jesus, no G. D. S. C.
Agostinho Correia Bastos Pereira, no R. A. L. n. ° 5.

j) Declará-se que o tenente de artilharia Firmo Gumbini da Costa Gomes, adido, em serviço no Ministério do
Comércio e Comunicações, deixou de prestar serviço no
regimento de artilharia ligeira n.? 5, para os efeitos do
§ LOdo artigo 43.° do decreto n. o 17 :378, de 27 de Setembro de 1929, alterado pelo decreto n.? 19:175, de 27
de Dezembro de 1930, tendo recolhido à sua anterior
situação em 11 do corrente.
k) Declara-se que fica sem efeito a colocação do tenente da Escola Prática de Artilharia, Vergílío de AI-
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meida Pires Monteiro, no regimento de artilharia de
costa n." 1, publicada na Ordem do Exército n." 8, 2.a
sério, do corrente ano.
l) Declara-se quo os capitães de cavalaria abaixo
mencionados foram nomeados para freqüentar o curso
do comandantes do grupo de esquadrões, quo deve tor
inicio na Escola Prática do Cavalaria em 21 de Junho
do corrente ano, devendo os mesmos oficiais efectuar ali
a sua apresentação em 20: .Toaq tlim Baptista Belo do
Carvalho, quartel general do Governo Militar de Lisboa; Luis de Camões, regimento de cavalaria n.? 5;
Abílio Augusto Ferreira, regimento de cavalaria n." !);
José Paulino Marecos Mousinho de Albuquerque, guarda
nacional republicana.
m) Declara-se que os tenentes de cavalaria abaixo
mencionados foram nomeados para freqüentar o curso
de comandantes de esquadrão que deverá ter inicio na
Escola Prática de Cavalaria em 21 de Junho próximo, devendo os mesmos oficiais efectuar ali a sua apresentação
em 20:
Manuel Joaquim Baleisão do Passo, Depósito de garanhões e potris.
Ricardo José Alves Pôrto, Inspocção superior de
administração do exército.
Bento da França Pinto de Oliveira, Depósito de garanhões e potris.
Francisco Jardim Granger, quadro da arma.
António Maria Meirr, e Cruz, Escola Prática de Cavalaria.
José Pimenta Segurado de Avelar Machado, no Ministério das Colónias.
n) Declara-se que o tenente de cavalaria, separado do
serviço, Francisco Maria da Silva teria passado à reserva
por ter atingido o limite de idade, em 29 do corrente,
e nos termos do § 3.° do artigo 10. do docroto n." 17:378,
de 27 de Setembro de 1929, se não estivesse naquela.
situação.
0

o) Declara-se quo o tenente miliciano do serviço do
administração militar do quadro especial José Ferreira
desistiu de servir nas colónias no corrente ano.
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p) Declara-se que foram adiados para data oportunamonte a indicar os cursos de informação
do 2.° e 3.°
graus da Escola Central de Oficiais que deviam tor início cm 8 de Junho próximo.

a) Vencimentos que, nos termos da loi n. ° 1:668, de 9
do Setembro
de 1924, e decreto n." 18:G74, de 26 do
Julho de 1930, competem aos oficiais em seguida mencionados, transferidos
para a situação de reserva:
Tenente-coronel
de administração
militar João Sebastião Ramos, 382t58f), sendo: pensão de reserva, 25M75 ;
0,14 por cento, 66413; lei n." 888, 26t$22; lei n.? 1:332,
94MO; do vencimento total 139621 são pelo Ministório
do Interior. Tem o primeiro
aumento de 10 por cento
sõbre o sõldo.
Capitão de cavalaria
Pedro Marques Lima, 203655,
sendo: pousão do reserva, 172650; lei D.O 888, 1Ul25;
lei n.? 1:332, 13tS80. 'I'om o primeiro aumento de 10 por
cento sobre o sõldo.
Capitão do quadro auxiliar de artilharia José de Jesus,
2786:!ó, sendo: pensão de reserva,
197:$50; 0,14 por
conto, 14tH4 j lei n." 888, 20616; lei n.O 1:332, 56:545.
Tom o primeiro aumento do 10 por cento sõbre o sõldo.

b) Rectificados se publicam os vencimentos a quo têm
direito, desde 1 de Julho de 1930, os oficiais em seguida
mencionados,
por 80 encontrarem
ao abrigo do artigo 6.0
do decreto n.? 18:674, de 26 J~ Julho de 1930:
Coronel, na situação de reforma,
Alexandre
de Almeida Oliveira,
522;$60, sendo: pensão de reforma,
390600; lei n.? 88B, 39600; lei n." 1:332, 93660. Tem o
limite de vencimentos
de general com o primeiro aumento.
, Coronel,
na situação de reforma, Joaquim Lôbo do
Ayila da Graça, 494,$, sendo: pensão do reforma, 380;$;
loi n." 888, 38b; lei n." 1:332, 766. Tem o limite de vencimento do general com o primeiro aumento.
c) Rectificados se publicam os vencimentos n que têm
direito, respectivamente
desde 9 do )larço
do corrente
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ano e desde 8 do presente mês, os oficiais em seguida
mencionados, por se encontrarem ao abrigo do artigo 6. °
do decreto n." 18:674, de 26 de Julho de 1030:
Coronel, na situação de reserva, Fernando de Sousa
Magalhães, 616il65, sendo: pensão de reserva, 412650;
0,14 por cento, 9{$87; lei n." 888, 42623; lei n." 1:332,
152{$05.Tem o limite de vencimentos de general com o
primeiro aumento.
Coronel, na situação de reserva, Hermenegildo Rosado
Saúde, 575610, sendo: pensão de reserva, 4056; lei
n." 888, 40;$50; lei D.O 1:332, 129{$60; do vencimento
total 307 ($51 são pelo Ministério das Colónias. Tem o
limite de vencimentos de general com o primeiro aumento.

d) Rectificados se publicam os vencimentos do oficial
em seguida mencionado, em subatituíção
dos que lhe
foram arbitrados pela Ordem do Exército n.? 23, 2.:1 sórie, de 1930:
Tenente de infantaria Joaquim Lopes, 220683, sendo:
pensão de reserva, 16la36; 0,14 por cento, 10{$65; lei
n." 888, 18610; lei n." 1:332, 21,s72; do vencimento
total 69{$72 são pelo Ministério das Colónias, sendo Moçambique a última província onde serviu. Tem um aumento de 10 por cento sõbre o sõldo ,
. Rectificados se publicam os vencimentos do oficial em
seguida mencionado, em substitutção dos que lhe foram
arbitrados pela Ordem do Exército n. ° 7, 2.:1 série, do
corrente ano, em virtude de se encontrar ao abrigo do
artigo 6.° do decreto n.? 18:674, de 26-deJulhode1930:
Capitão chefe de banda de música, Martinho Pincho
Nogueira, 3551523, sendo: pensão de reserva, 249{$48;
0,14 por cento, 669; lei n." 888, 25601; lei n." 1:332,
80a05; do vencimento total 24678 são pelo "Ministério
do Interior. Tem o limite de vencimento de major com
dois aumentos de 10 por cento sobre o soldo.
14. 0_ ~ljI1jstério da Guerra - 3. a Dirct~rlO (;cral-

1,& llrl'ilrtl~ão

a) Declara-se que o tenente. de infantaria Luis Borges
Júnior foi nomeado vogal auxiliar da Comissão de História Militar em Chaves e não em Castelo Branco, como
foi publicado na Ordem do Exército n,° 7, 2. série, do
corrente ano.
11
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b) Declarase
que, nos termos do artigo 18.° do regulamento do Arquivo IIistórico Militar, pelo cidadão
Marquês de Faria, foram oferocidos os seguintes livros
para a sua biblioteca:
1- D. Pedro V e seu reinado, por Júlio de Vilhena,
Coimbra, 1921-1922.
2 - Memórias para a Ilistôria de el-rei D. Pedro V,
por Francisco António Martins Bastos.
3-Numerosos
documentos impressos e manuscritos
relativos à brilhante e notável acção desenvolvida, no
desempenho das funções de cônsul geral de Portugal na
Suíça, durante a Grande Guerra. a favor dos prisioneiros e internados tanto portugueses, como estrangeiros.
c) Declara-se que pelo general, na situação de roserva, Luis Cósar de Oliveira foram oferecidas a êste
estado maior do exército as obras constantes da relação
junta:
•
Ordens do Exército, V' série, de 1910 a 1914[) voI.
Reoieta do Exército e Armada, 1893-1894 -1 voI.
Revista de Sciêneias Militaree :
1889, 1890. 1891, 1803-4
vol, (Falta 1892).
1894 (n.os 91 a 98)-8
fase,
Revista Militar:
1916 (n.os 10, 11 e 12, relativos a Outubro, Novembro e Dezembro)-3
fase,
1917 (completo) -12 fase.
1918 (completo)-l:3
fase.
1919 (falta o número de Abril) -10 fase,
1920 (completo)-12
fusc.
1921 (comploto)-7
fase.
1922 (completo)-lO
fase.
1023 (mês de Janeir? aponas)-1
fase.
Revue loIditaire de l'Etranqer, Ifevue Mllitalre e
Revue Militaire des Armées Etranqeres (nomes
aucessivos que tomou a mesma revista. Ano de
1893 e anos de 1895 a 1907) - todos estes anos
completos em fascículos mensais.
Journal des Sctences Militaires, de 1894 (de Janeiro a Dezembro)-12
fase.
Diário duma escola de repetição, 1912 -1 folheto.
Regulamento provisório para a instrução de tiro com
armas portáteis, 1912 -1 folheto.
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Regulamento para a instrução de tiro com armas
portáteis, 1913- 2 folhetos.
Regulamento de tiro da infantaria, L", 2.\ 3.a e
4." partes, 1902-1903.-2 folhetos.
Manejo com espingarda 6m1}',5, modelo 1904-19081 folheto,
Regulamento para instrução da cavalaria. Instrução
relativa ao revólver «Abadies , 1888-1 folheto.
Regulamento para os trabalhos de fortificação da
infantm'ia, 1.a e 2.11 parte, 1912-3 folhetos.
Sapadores de infantaria (1888) e cavalaria (1894)
o Manual do sapador de infantaria e cavalaria
(1894)-3 folhetos.
Regulamento para a instrução tática da infantaria
(1912, 1913 o 1914, La 2.a o 3." partes)-4
folhetos.
Regulamento para a instrução tátiea da infantaria,
(1896-189tl e 1899, titulos 1.0 2.° e 3.°)- 3
folhetos.
Manual para a instrução teôrico-pràttco da infantaria, 1891 - 1 folheto.
Instruções provisórias pm'a o serviço de metralhadoras, 1907- 1 folheto.
Regulamento pam a instrução da cavalaria (tática),
tomos 1.0 e 2.°, }903-1905- 2 folhetos.
Regulamento para a instrução da canalaria (tática),
1912-1 folheto.
Regulamento para a instrução relativa ao modo de
bniacar, 1889-1 folheto.
Regulamento para a instrução da cavalaria (instruções relativas no uso da lança), m/1890-1 folheto.
Regulamento para a instrução da cavalaria (Instruções relativas ao uso da cnrabinnômm,5), m/189G1 folheto.
Regulamento para a instrução da cavalaria (equitação), 1891 -1 folheto.
Requlamentc da cavalaria, do Conde de Líppe,
1798-1 volumo.
Regulamento da infantaria, do Conde de Lippe,
1794-1 volume.
Instruções provieôrias para o serviço das bõcae de
fogo de 7,5 T R, m/1904-1906-1 folheto.
Regulamento para a instrução da artilharia montada
e a cavalo (material 7,5), 1911-1 folheto.
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7,5 T R, 111/1904-1007-

do material

1 folheto.
Regulamento
prooisôrto para o serviço do exército
em campanha, 1890-1
vo1.
Regulamento para o serviço de campanha:

1.8 parte-Princípios
1 vol.
2.a parte-Instrução
1908-- 1 vol,
2. a parte -Instrução
1 vol.
2." parte-Instrução
1 vol;

Regulamento

Instrução
Instrução
Instrução
1 vol.
Instrução
Instrução
Instrução
Instrução
Instrução
1 Y01.
Regulamento

1895-1

e regras gerais, 1904para os quartéis generais,
para a infantaria, 1906para a cavalaria, 1906-·

para o serviço de campanha, 2." parte:
para II. artilharia, 1906-1 vol,
para a engenharia, 1906-1 vol,
para o serviço de subsistências, 1908-

para o serviço de saúde,. 1915 -1 vol.
para o serviço veterinário, 1906-1 vol.
para o serviço de polícia, 1907-1 vol.
para o serviço postal, 1913-1 vol.
para o serviço de 2." linha, 1904para

o serviço de saúde em campanha,

vo1.

Regulamento par'a o serviço de «étapes», 1905-1 vol,
Requlamento para o serviço militar de caminhos de
[erro, 1914-1
vol,
Carteira do graduado, por J. Correia dos Santos,

1916-2
Aide-mémoire

vol,
do oficial de infantaria

em campanha,

por Mousinho de Albuquerque o Quaresma1914, 1 \'01.
.
Aide-mémoire

de l'o.lficier d' Etai-major

1890, 1895, 1913 -1
Divistlo

en campaguc,

vo1.

de Instrução:

Serviço de saúde, 1916~ 3 vol.
Oomplemento de instrução para o serviço do artilharia, 1916- 1 vo1.
Corpo Expedicionário
Português. Quadros orqàntco«
das usddades, 1916-1
vol,
Les méthodes de guerre actuelles et oers la fin du
XIXme eiecle, par lo général Pierron, tõmo 1.0,

(La, 2.& e 3.a partes)-3

vol.
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Manuel des connaissances militaires pratiques
1888-1 vol.
Compêndio de Topografia, por J. Xavior do Paiva,
1\:Jl5-1
vol.
Elements de Guerre. Marches, par Maillard, com
o atlas- atlas o 1 vol.
La Guerre de Montagnes, par lo baron F. do
Kuhn, 1880, som cartas - 1 vol.
Les Elements de la Tactique, par J. Meckel, 18871 vaI.
Étude SUl' l' emploi tactique du fusil et de la mitrailleuee, 1913 ~ 1 folheto.
O Jãgo da guerra na Alemanha, por J. Prata Dias,
1910 -1 folheto.
O Jãgo da guerra, tradução do francês por Gonçalves Pereira -1 folheto.
El Juego de la guerm, .por D. Máximo Ramos,
1881-1 folheto.
O oficial n08 exércitos modernos, por Adriano Boça,
1909 -1 folheto.
Le fait de la semaine. Le canon gu'il [au; õ. la
France, 1913--1 folheto.
Campagnes du corps sous les ordres du Prince de
Condé, par le marquis de l'Ecqnevilly, 18183 folhetos.
É'tudes de Guerre, par le general Verdy du Vormís,
1892 - 3 folhetos.
Oaoalerie.
Exploration
et combat, par Lahuro,
1884-1 vol.
Oacolerie en campagne, par Cerfils, 1893, com
cartas -1 vol,
Tactique directive, par Fanvart-Bastoul,
18921 vol.
L Armée Portuqaise, par A. Garçon, 1887 - 1 folheto.
L'alimentatíon d'un soldat en campagne, par Schoidler, 1887-1 folheto.
.
Thcmes tactiques gl'adués, par Gríeponkerl, 1900,
com cartas -1 vol.
Cinquante problemes tactiques, traités SUl' la carto
de Rether, par Devaurene -1 vol.
Problemas do combate do batalhão de infantada, por
F. Rodrigues da Silva, L." parto, Combates decisivos, 1897 -1 vol.
Études de taetiques defensive, ojjensi·ve, position
J
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de combat et maniere de les occuper, 1893, par
Moramville, 1 vol.
La Cavalerie Allemande, histoire, organisation, etc.

1892-1

vol.

La Guerre Moderne, Dervacagane, Stratégie. 'I'actiquo, com atlas - 3 vol.
Ilistória da arma de fogo portátil, de Luís Mardel, 1887, com atlas --1 vol.
Traüé d'artillerie, publié par les officiors de toutes
armes -1 vol.
instruções para exereieios de quadros, 1908. 1 folhoto.
Exemplos de processos de exercícios de quadros,
1909-1 folheto.
Vários projectos de exercícios militares, relativos,
etc. -18 folhetos.
CU1'SOda classe de sargentos. Legislação. Illpologia.
Topografia. Fortificação. A~te militar, 1881-1882-6 volumes.
Código de Justiça Mlli~ar e Código de Processo
Criminal Militar, de 1916-1 vol.
Código de Justiça Militar, 1897,-1 vol,
Elementos de Processo Criminal Militar, por Domingos Correia, 1887,-1 vol.
Legislação Militar, de João Crisóstomo P. França,
relativa aos anos de 1864 a 1887, do 1888 a
1890, de 1891 e de 1892- 4 vol.
Regulamento de Mobilização, Material, Dívls-a o
normal, 191G-1 vol.
15. o -

~lil1is[ério lia Guma - J\cllarll~ão Geral

Declara-se que, segundo a documentação apresentada
pelo interessado, o tenente reformado, inválido, Onofre
Garcia de Lemos nasceu em 1882 e não em 1881, como
consta dos seus registos militares, pelo quo estes devem
sor devidamonte rectificados.
ObituárIo

1931
Abril

10 -

Maio

:3 -

Major farmacêutico,
do reserva, An tôuio Lopes
l\Iorab Si! vauo.
Capitão de illJ'alltal'Ía Acácio Norberto dI' Curvalho.
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Capitão, reformado, Manuel António dos Santos.
Coronel, reformado, Ciríaco José da Cunha.
General, reformado, Antóuio Morais Ferreira da
Silva.
() Tenente, reformado, Jerónimo Queiroz de Azevedo.
11- Major, reformado, Rodolfo José Gonçalves.
13 - Alferes chefe de banda de música, reformado, Manuel Tavares.
17 - Tenente-coronel,
reformado, Cosme José Maria (la
Gama.
1()- Major, reformado, Artur Julião Maciel Alvos.
21 - 'I'cnentc chefe de banda de música, João Go.liuho.
23 -"l'enente,
reformado, Bemjamim da Costa.

N a Ordem do Exército n.s 7, 2." série, do corrente ano, p. 201,
L 35, uude se lê; «correute», deve ler-se : «mês findo».
Na Ordem do Exército n.· 8, 2." série, de H do corrente mês,
p. 214, 1. 23, onde se lê; «Inácio Severino de Melo Bandeira»,
deve ler-se; « Inácio Soares Severino do Melo Bandeira».

Júlio Alberto de Sousa Scldappa de Azevedo.
Está conforme.

o Ajudante

General,

.N. 10
O

MINISTÉRIO

DA GUERRA

20 DE JUNHO DE 1931

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(2.a Série)
Publica-se

ao Exército

1. ° -

o seguinte:

Decretôs

llillistério da Guerra - Repãrlição Geral
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:7.40, de 2G de Novembro de
1926, por força do disposto no artigo LOdo decreto
D.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 também de
1928, seja concedida a D. Amélia dos Prazeres Martins
Sogadães e suas filhas, Adelina Amélia da Costa Segadãos e Rosalina Amélia da Costa Segadãos, viúva e órfãs do capitão reformado J OSÓ António da Costa Segadites, a reversão das cotas partes do subsidio mensal do
6;5 que D. Judite Amélia da Costa Segadães e José Bernardino da Costa Segadães conjuntamente
com elas percebiam, em virtude de aquela senhora tor falecido em 1de
N ovombro do ano findo e êste ter atingido 21 anos de

idade.

O Ministro da Guerra assim o tenha entendido o faça
executar. Paços do, Govêrno da República, 9 de Maio de
1931. - A:wróNIO OSCAR DE FRAGOSO CARMOXA - Júlio
Alberto de Sousa Sclüappa de .t1vezedo.
(Visado
do 1931).

pelo Tribunal

de Contas

em

1 de Junho
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Usando da faculdade que me confere o n, ° 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta. do Ministro da Guerra: hei por bem decretar que, nos termos
do decreto n.? 16:070, de 25 de Setembro também de
1928, se pague o subsidio mensal-de GIJ,a D. Beatriz Cãn<lida Lobão Biscaia, viúva do capitão chefe de música de
reserva José Pereira Biscaia.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Governo da República, 23 de Maio
de 1931. - ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CAR~ONAJúlio Alberto de Sousa Schiappa de Azevedo.
(Visado pelo Tribunal de Contas em S de Junho
de 1931).

]lílli~lérío da Guerra - Reparlição do Gílhill'cle

Usando da faculdade que me confere o n." 3.11"do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro
do 1926, por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Mi·
nistro da Guerra e em conformidade com a. decisão do
Conselho de Ministros, nos termos do disposto no artigo 2.°· do decreto n." 19:567, de 7 de Abril de 1931,
o por se acharem incursos nos artigos 1.0 dêste decreto
e dos decretos n.O 19:594 J e 19:595, ambos de 10 ele
Abril de 1931, hei por bem decretar o seguinte:
Que s<tiam demitidos:
Tenente-coronel do infantaria Vasco Crispiniano da
Silva, capitães: do infantaria António Eduardo Gonçalves Henriques, Flávio Aires de Freitas Albuquerque,
Jaime César Nunes de Oliveira o de artilharia Cândido
Augusto Pereira; tenontes: de artilharia Alcino Pio de
Freitas da Silva, Augusto Ferraz e Carlos Justino de
Morais Teixeira, de infantaria Cristovam Jaime do Assunção, Francisco Ernesto Machado, Hermano Zeferino
Santos Conceição, João Augusto Correia de Gouveia o
do quadro especial José António Alves; de artilharia
José Carlos da Silva, do infantaria José Filipe Pereira
Piçarra, Rogério dos Santos e Teotónio da Mnlta Jota;
alferes de infantaria Jaime Albuquerque Gonçalves; aspirante a oficial do quadro auxiliar de artilharia Carlos
S
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Henrique de Sousa j sargentos ajudantes: de infantaria
Artur Vicente Filipe de Oliveira e músico João Gualberto ; primeiros sargentos: de infantaria João Hungria
de Vasconcelos, músico João Pinto de Oliveira Rocha,
Manuel Guilherme Andrade, músico Manuel Salvador
Pereira, Vasco de Portugal Pires; segundos sargentos:
de infantaria músico António de Castro, músico António
Gonçalves, António Mendes, Artur Antero Leandro
Afonso, músico Benjamim da Silva, Cândido Apolinário
da Silva, Domingos Martins, Francisco Luís Sales da
Silva, Gabriel da Silva Carvalho de Freitas, Guilherme
Teixeira de Jesus, músico João de Bastos, músico João
da Costa, João Florentino Soares Gonçalves, João Lourenço, João Manuel Gomes Henriques, José da Fonseca, músico José Gomes Garcez, José Rodrigues, José
da Silva, Luís Firmino Câmara, músico Manuel Damião,
corneteiro Manuel Fernandes, músico Manuel Ferreira,
músico Mariano de Brito Carapeto; furriéis: de infantaria músico Eduardo Herberto i>imentel Brasil, Emílio
Gavilhanes de Sousa, João Machado, Leonardo Ondino
da Silva Branco; primeiro sargento de infantaria Raúl
Ferreira da Costa; segundos sargentos: do serviço de
administração militar Augusto de Freitas Santos, de infantaria Eduardo Silva Alves, do serviço de administração militar Francisco Marcelino Pestana, Jacinto Augusto
Nóbreg a, de infantaria João Emílio Fontainha, do serviço de administração militar José Correia, José Romano
Teixeira e Manuel Gomes da Conceição Jardim Júnior;
furriel de infantaria António Evangelista Fialho.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 1 de Junho
de 1931.-ANTÓNIO ÓSCARDE FRAGOSOCARMONA-Júlio
Alberto de Sousa Schiappa de Azevedo.

2. ° - Por decretos de 18 de Abril do corrente ano:
11inistério da Guerra - Repartição do Gabinete

Usando da faculdade que me confereo n." 3.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra e em conformidade com a decisão do
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Conselho de Ministros, hei por bem decretar o seguinte:
Que seja considerada nula e de nenhum efeito a parte
do decreto de 15 de Abril do corrente ano em que demite de oficial do exército o capitão médico do extinto
regimento de infantaria J;l. o 13 Américo Durão, por se
reconhecer que o mesmo oficial se não acha incurso nos
artigos 1.0 dos decretos n.o'19:567, de 1 de Abril e dos
decretos n.os 19:594 e 19:595, ambos de 10 de Abril do
corrente ano.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 1 de Junho
de 1931.-ANTóNIO
ÓSCAR DE FRAGOSOCARMONAJúlio Alberto de Sousa Schtappa de Azevedo.

Ministério da Guerra - Reparlição Geral

Concedidas as vantagens de que trata o artigo 27.°
do decreto n.? 4:756, de 28 de Agosto de 1918, a partir
de 5 de Abril último, à enfermeira militar, em serviço
no Hospital Militar Principal de Lisboa, Mariana Sofia
Martins Grova, por ter completado em 4 de Abril dez
anos do serviço efectivo como enfermeira militar.
(Visado pelo 'I'ribunal de Contas em 27 de Maio de
1931).

3. ° - Por dilcretos de 6 do corrente mês:
~lillistério da Gucrra - 1.li Dirccção Geral- 2. a Repartição

Negado provimento aos recursos n.08 2:121 e 2:1!?2,
interpostos perante o Conselho de Recursos, respectivamente, pelo capitão do quadro auxiliar de artilharia António Castanheira o tenente do mesmo quadro Manuel
Simões Tejo, por não terom fundamento legal.
Dado provimento ao recurso n, ° 2:126, interposto perante o Conselho de Recursos pelo capitão do quadro
auxiliar do artilharia António da Silva Soares, por ter
fundamento legal.
Rejeitados os recursos n,os 2:129, 2:142 e 2:143, inpostos, respectivamente, perante o Conselho de Reeur-
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sos, O primeiro pelo capitão do serviço de administração
militar António Pires c os dois últimos pelo tenente-coronel, do mesmo serviço, na situação de reserva,
Eduardo Augusto Cortcz, por serem manifestamente
ilegais.
Regime~to do artilharia ligoira n.o 2
Tenente de artilharia, adido, António Joaquim Alves
Monteiro, que de regresso do Ministério do Interior so
apresentou em 1 do corrente mês, por ter deixado de
prestar serviço na policia de segurança pública, e para
preenchimento de vacatura no respectivo quadro.
Regimento de cavalaria n.O 9
Coronel, comandante, o tonente-coronol, comandante
interino, Arnaldo Martim Afonso Chichorro da Costa.
Adido

Capitão do batalhão de metrnl~adoras n. o 1, José Alfredo do Amaral Esteves Pereira, por ter sido requisitado para desempenhar comissão de serviço dependente
do Ministério das Finanças, na guarda fiscal, devendo
ser considerado nesta situação dosdo 28 do mês findo.
Disponibilidade

Capitão de artilharia António Marques da Costa e
tenente do cavalaria Carlos Alexandre Rodrigues do
Soure, ambos adidos, que de regresso do Ministério do
Interior se apresentaram, respectivamente, em 1 e 4 (lo
corrente mês, por terem doixado de prestar serviço, o
primeiro na polícia de segurança pública o o segundo
na guarda nacional republicana.
Reserva

General Alfredo Ernesto de Sá Cardoso, coronéis de
cavalaria, comandante interino da 1.a brigada de cavalaria, Carlos Luizelo Godinho e, adido, em serviço no
Ministério do Interior, Fernando Luis Mousinho de Albuguerquo, e tenente de infantaria supranumerário pormanente António Joaquim Gaspar de Almeida, o primeiro e o quarto por terem atingido o limite de idade
nos termos do § 3.° do artigo 10.0 do decreto n." 17:378,
de 27 de Setembro de 1929, o segundo nos termos do
artigo 78.0 do citado decreto, e o terceiro nos do artigo 75.0 do mesmo decreto, substituíd() pelo artigo 1.0
do decreto n.? 19:175, de 27 de Dezembro de 1930,
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desde

Reforma

Tenente-coronel de cavalaria, em inactividade, Justino
José de Sousa Pinto, nos termos do §único do artigo 67. o
do decreto n. o 17:378, de 27 de Setembro de 1929.
Baixa do serviço militar

Coronel médico miliciano, na situação de reserva,
Alexande Martins Pamplona Ramos, nos termos do § 5.°
do artigo 61.0 do decreto n. o 12:017, de 2 de Agosto de
1926, devendo ser considerado nesta situação desde 6
de Junho de 1930.

llinistério da Guerra - Repartição Geral

Providas, para preenchimento de vagas, nos logares
de professoras internas do 1.0 grupo de disciplinas do
Instituto Feminino de Educação e Trabalho, as concorrentes aprovadas no último concurso documental do
mesmo Instituto, Aurea Manila dos Santos Duarte e
Rita de Cássia Piçarra Fernandes.
Concedidas as vantagens de que trata o artigo LOdo
decreto n. ° 18:674, de 26 de Julho de 1930, desde 1 de
Dezembro do mesmo ano, ao capitão reformado, inválido de guerra, Francisco Nicolau de Oliveira, por ter
completado o tempo de permanência no oficialato, desde
a data em que considerado tenente nos termos do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro de 1929, necessário para o segundo aumento de 10 por cento sobre o
soldo.
é

Concedidas as vantagens de que trata o artigo 1.0 do
decreto n.? 18:674, de 26 de Julho de 1930, desde 1
do mesmo -mês e ano, aos capitães capelães do extinto
corpo de capelães militares, Jaime Josó Ferreira, do regimento de artilharia ligeira n. ° 2, e Caetano dos Santos
Anão, no respectivo quadro, por terem completado o
tempo de permanência no oficialato, desde a data em
que são considerados tenentes nos termos do decreto
n," 17:378, de 27 de Setembro de 1929, necessário para
o quarto aumento de 10 por cento sôbre o soldo.

2.' Série
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4. ° - Por decreto de 8 do corrente mês:
llinislério da Gucrra - 3. a Direcção Geral-

ta Repartição

Provido provisoriamente no cargo de professor adj unto
do grupo constituído pelas 8. a e 16.11 cadeiras da Escola
Militar o capitão de infantaria, com o curso do estado
maior, Aníbal de Faro Viana.

5.°_

Por decretos de 13 do corrente mês:
11inislério da Guerra- P Dirccção Gcral- 2. a Rcparlição

Ooncedidas as vantagens do ql\e trata o artigo LOdo
decreto n." 18:674, de 26 de Julho de 1930, desde as
datas que lhes vão designadas, aos oficiais em seguida
mencionados:
.
Por terem completado o tempo de permanência no oficialato
desde as datas em que são considerados tenentes, nos termos do decreto n.s i7:378, de 27 de Setembro de 1929, modificado pelo decreto n.v f9:069, de 27 de Novembro de
1.930,necessário para o primeiro aumento de 1.0 por cento
sôbre o sôldo:

Infantariabrigadeiro João de Almeida, no quadro,
desde 1 de Julho de 1930, capitães: Ilídio João Cabral
Félix Campeão, no batalhão de caçadores n." 2, desde 1
de Dezembro de 1930, ficando nula e de nenhum efeito
a parte do decreto de 21 do Fevereiro de 1931 que lho
concedeu as mesmas vantagens, Manuel Abrunhosa de
Matos, no batalhão do caçadores n." 2, Artur José de
Andrade e Sousa, adido, no Ministério das Colónias,
desde 1 do Dezembro do 1930, Aníbal dos Rois Chaves
'I'arrinho, no regimento do infantaria n.? 5, desde 11 de
Dezembro de 1930; artilharia - capitão Luis de Sousa,
no grupo mixto independente do artilharia montada
n.? 14, tenente Joaquim Mondes Moreira Sacadura, no
regimento de artilharia ligeira n.? 2, desde 1 de Dezembro de 1930; engenharia - capitão miliciano do quadro
especial Pedro Ribeiro dos Santos, no quadro, desde 1
do Julho de 1930; quadro auxiliar de artilharia - ma-
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jor António Augusto Teixeira Baptistn, no grupo de defesa submarina de costa, desde 13 de Abril de 1931,
capitão Cipriano António l\{nrçal, na 2. a Inspocção de
artilharia, desde 1 de Julho de 1930; quadro auxiliar dê
engenharia-majores:
Lourenço de Jesus e Silva, no
Govêrno Militar de Lisboa, desde 1 do Dezembro de
1930, António do Rosário Santos Gonçalves, na Inspecção de tropas de comunicação, desde 1 de Dezembro de
1930, ficando nula e de nenhum efeito a parte do drcreto de 17 de Janeiro de 1931 que lhe concedeu as
mesmas vantagens.
Idem, para o segundo aumento de iO por cento sôhr e o sôldo:

Infantaria - majores: Fernando Lapa de Oliveira, na
carreira de tiro Vergueiro-Ducla
Soares, Eugénio Ribeiro de Almeida, adido no Ministério das Colónias;
cavalaria - tenente-coronel Arnaldo Martim Afonso Chichorro da Costa, no regimento de cavalaria n. o 9, desde
1 de Dezembro de 1930, capitão Luís de Camões, no
regimento de cavalaria n.? 5, desde 1 de Julho de 1930;
administração militar -:- capitão Flávio Nunes de Sampnio, na 3." região militar, desde 29 dfl Maio de 1931 ;
secretariado militar - capitães: Francisco Grilo Fevereiro, na 1.1L Repartição da S. a Direcção Geral do Ministério da Guerra, Francisco 'Pedro Simões, no 2.0 Tribunal militar territorial de Lisboa, José Mário Coutinho,
na 1." região militar, António Pedro Fernandes, na
2." regillo militar, Joaquim José Magro, na guarda nacional republicana; quadro auxiliar de artilharia - capitães: António Pinheiro, na Escola Prática do Cavalaria,
Cipriano António Marçal, na 2." Inspecção do artilharia,
António da Silva Soares, na 2.<1 região militar; quadro
auxiliar de engenbariacapitão Manuel de Jesus Ferreira, na 3. ti região militar; picador - capitão Mnnuo]
Frazão Pereira, supranumerário permanente, desde 1 de
Dezembro de 1930.
Idem, para o terceiro aumento de 1.0por cento sõbre o sôldo:

Artilharia - coronel, graduado, Luis Guilherme Borges de Sequeira I adido no Ministério da Instrução ; chofo
de banda de música. - capitão Joaquim Femaudes Fito,
na guarda. nacional republicana, desde 1 de Dozombro
de 1930.

2,' Série
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Rejeitado o recurso n.1I 2:127, interposto perante o
Oousolho de Recursos polo brigadeiro na situação de
reserva. J aointo dos Reis Fisher, por ser manifestamente
ilegal.
Dado provimento ao recurso n. o 2:125, interposto pe·
rante o Conselho do Rooureos pelo tenente-coronel de
artilharia, supranumerário permanente José Severiuno
Faria de Abreu, por ter fundamento legal.
Rejeitado o recurso n." 21136, interposto perante o
Conselho de Recursos pelo tenente-coronel de aoronáutica Teófilo J osé Riheiro da Fonseca, por não ter sido
interposto em tempo e ser manifestamente ilegal.
Rejeitado o recurso n. o 2:146, interposto perante o
Oonselho de Recursos pelo capitão miliciano de pioneiros do quadro especial Mário Graça, por ter sido interposto fora do prl1zo legal.
Rejeitado o recurso n. o 2:134, interposto perante o
Conselho de Recursos pelo aspirante a oficial do quadro
auxiliar de artilharia José Marques Carrilho, por ter
sido interposto fora do prazo legal.
Abatido ao efectivo do exército o coronel do extinto
corpo do estado maior, inscrito nu escala dos tenentes-'
-eoronéís de infantaria, Hélder Armando dos Santos Ri.
beiro, professor do ourso do estado maior, por ter completado em 24 de Abríl último o tempo de ausência
ilegítima nacassário para constituir deserção.
Conselho Superior

de Disciplina

do Exército

Exonerado, o goneral Ernesto Maria Vieira da Rocha.
Vogal, o general Podro de Paula. Pinheiro Machado.
Suprlitnum~rárjo

Major, o capitão de infantaria, no quadro da arma,
Eugénio Ivo de Parada e Silva Leitão, contando a antiguidade desde 18 de Maio findo.
Supranumerlirio

parmltnentp

Coronel, o tenente-coronel de artilhada, supranumerário permanente, José Severiano Faria do Abreu, coutando a antiguidade desde 25 de Fevereiro de 1928.
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Adidos

Capitão, supranumerário permanente, do regimento de
infantaria n." 21, Carlos Alberto Godinho e tenente do
batalhão do metralhadoras n." 3, Américo Pinto da Silva
Oliveira, por terem sido requisitados para desempenhar
comissões de serviço dependentes do Ministério das Finanças, na guarda fiscal, devendo ser considerados nesta
situação, respectivamente, desde 9 e 8 do corrente mês.
Inacti vida.de

Capitães Octávio Câmara e José Pestana e tenentes
Manuel Carlos de Sousa e Artur de Atouguia Machado
Pimenta, os três primeiros de infantaria, no quadro da
arma, e o último do serviço de administração militar,
da delegação de administração militar no Funchal, por
ter sido imposta a cada um a pena de dois meses daquela situação.
Disponibilidade

Tenente de cavalaria, adido, José Pimenta Segurado
de Avelal' Machado, que de regresso do Ministério das
Colónias se apresentou om 6 do corrente mês.
Reserva

Capitães, de infantaria, supranumerário permanente,
Albano Manuel e do quadro auxiliar do serviço dr saúde,
do Hospital militar regional n. o 2, José Simões Grazina,
o primeiro por ter sido julgado incapaz do serviço activo
pela junta hospitalar de inspecção e o segundo por ter
atingido o limite de idade, nos termos do § 3.0 do artigo 10.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de
1929, devendo ser considerados nesta situação, rospectivamente, desde 1 e 7 do corrente mês.
Reforma

Coronel, na situação de reserva, Carlos Roma Machado Faria e Maia, e tenente de infantaria, supranumerário permanente, da carreira do tiro de Guimarães,
José António de Matos Júnior, o primeiro por ter atingido o limite de idade, nos termos do § 4.0 do artigo 10.0
do decreto n. o 17 :378, de 27 de Setembro de 1929, e o
'segundo por ter sido julgado incapaz de todo o serviço
pela junta hospitalar de inspecção, nos termos do decreto n.? 16:443, de 1 de Fevereiro de 1929, devendo
ser considerados nesta situação, respectivamente, desde
6 do corrente mês e 20 de Abril último.
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Alferes miliciano de artilharia, Hui Pestana Saragoça,
por ter sido julgado incapaz de todo o serviço pela junta
hospitalar de inspecção, nos termos do decreto n. 016:443,
de 1 de Fevereiro de 1929, devendo ser considerado
nesta situação desde 20 de Março, último, e ficando nula
e de nenhum efeito, desde esta. mesma data, a parte do
docreto de 2 de Novembro de 1918 que lhe deu baixa
do serviço militar.
Ministério da Guerra _1.:1 Direcção Geral- 3.:1 Repartição

Rejeitado o recurso n. o 2:141, interposto perante o
Conselho de Recursos pelo primeiro sargento do regimento de cavalaria n." 9, Quintino Ferreira Barbosa,
por SOl' manifestamente ilegal.

,

6. o -

•
Portarias

Por portaria de 5 de Maio últImo:
~Iinistério (la Gnerra - Repartição

(10

Gahinctc

Nomeados os oficiais abaixo mencionados para fazerem
parte da comissão nomeada por portaria do 5 de Março
do corrente ano para rever o Estatuto do Cofre do Previdência dos Oficiais do Exército Metropolitano:
Coronel de engenharia, na situação do reserva, António dos Santos Lucas.
Capitão-t0nonte Artur Vital da Cunha o Freitas.

Por portaria de 8 do corrente mês:
Nomeado o major do serviço do administração militar
Alcide do Oliveira para fazer parto da comissão nomeada. por portaria do 1 de Junho do 1929, publicada
na Ordem do Exército n." 8, 2." sério, do mesmo ano,
. para proceder à revisão dos padrões do material de
aquartelamento actualmento adoptados no exército, em
substitutção
do tenente·coronel do quadro de reserva
Abel da Fonseca. Osório, quo deixa de fazer parto da
mesma comissão, a seu pedido.
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Por portaria de f 3 do corrente mês:
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, que uma comissão, n. que presidirá o
mesmo Ministro composta pelo general Eduardo Augusto
Marques, que será o vico-presidente e pelos oficiais em
seguida designados, servindo o último de secretário, proceda ao estudo da organisação do exército, podendo agregar a si quaisquer outros oficiais para a coadjuvar na
execução dêste serviço:
Ooronéis: de infantaria, Francisco Bernardo do Oanto,
e com o curso do estado maior, Carlos Maria Pereira
dos Santos e Tasso de Miranda Oabral; do serviço de
administração militar, Alberto David Branquinho e médico Manuel Rosado Fernandes Gião ; Tenentes-coronéis:
de artilharia, Anacleto Domingues dos Santos; de engenharia, Júlio César de Carvalho Teixeira, de aerouáutica Teófilo José Ribeiro da Fonseca e do serviço veterinário Filipe Maria Caíola e de um oficial a nomear
pelo Ministério das Oolónias; major de artilharia, com
o curso do estado maior, José Filipe de Barros Rodrigues; capitão de cavalaria Humborto Buceta Martins;
tenente de infantaria Manuel Gomes do Araújo.

Por portaria de 15 do corrente mês:
Tendo os proprietários da Quinta da Oardiga, por
ocasião da recente concentração do dostacamento n." 14,
e quando a falta de recursos no entroncamento já não
podia permitir o estacionamento nesta localidade das
forças do mesmo destacamento, pôsto à sua disposição
a referida quinta, pelo que foi possível, atentas as facilidades dadas pelos seus proprietários, fazer estacionar
ali as mesmas fõrças, nas melhores condições desojáveis,
e onde as tropas encontraram uma rara boa vontade
-no sentido do lhas serem proporcionadas todas as comodidades-,
manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, que aos proprietários
da referida quinta, cidadão Luis Falcão do Sommer,
D. Branca de Sommer do Andrade e D. Fernanda de
Sommer de Melo, seja dado público testemunho de louvor e de agradecimento devidos pela boa vontade e auxilio prestados em tal emergência,
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Por portaria de 19 do corrente mês:
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete

Nomeada a comissão composta dos oficiais abaixo indicados para, nos termos do artigo 3.° do decreto n," 19:791,
de 29 de Maio último, apreciar os requerimentos dos militares demitidos que requererem a sua reintegração na
situação de reforma ao abrigo do mesmo decreto e bem
assim elaborar os respectivos relatórios:
General Ernesto Maria Vieira da Rocha.
Tenente-coronel de infantaria Henrique de Melo.
Major de infantaria Manuel Gonçalves Orêspo Júnior.
Capitão de cavalaria Joaquim Baptista Belo de Carvalho.
Tenente de infantaria José Vítor Mateus Cabral.

7. °- Por determinação do Govêrno da. República :
~Iinistério da Guerra - 2. a Direc~áo Geral- 3. 4 Rcparti~áo

Adjuntos da delegação na 2. a região militar, os capitães do serviço do administração militar, suprauumerãrios permanentes, da' 2. a companhia de administração
militar Carlos Grave e Guilhormino Augusto da Costa.
!Iinistério da Guerra - Repartição Geral

Adjunto, o tenente do secretariado militar, da extinta
Inspecção superior da administração do exército, João
Maria Loureiro, pelo pedir.
L' região milUar-

Quartel general

Comandante da formação, o capitão do regimento do
cavalaria n. ° 9 Tomás Augusto de Salgueiro Fragoso.
4.' região militar
Direcçã.o do serviço

de obras

e propi-íedades

militares

Major do engenharia, no quadro da arma, Francisco
Nicolau de Sousa Dias Goulão.
Regimento de infantaria n.O 2

Segundo comandante, o tenente-coronel do extinto
corpo do estado maior, inscrito na escala dos msjoros
de infantaria, sub-chefe do distrito de recrutamento e
reserva n.? 2, Alfredo Ernesto da Cunha.
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Regimento de infantaria n.s 9

Tenente do regimento de infantaria n.? 6 José da Conceição da Silva Freitas, pelo pedir.
~egimento de infantaria n. ° 13
Segundo comandante, o tenente-coronel do extinto
corpo do estado maior, inscrito na escala dos majores
de infantaria, do regimento de infantaria n. o 9, J os6
Maria Cabral de Sampaio.
Capitães do regimento de infantaria n.? 9 Agostinho
do Oliveira Bafa da Costa Lôbo, António Manuol da
Mota e Costa, João Baptista Trancoso, Joaquim Maria
dos Santos Magalhãis, César Augusto da Costa Gomes
e Bartolomeu da Silva Varela, todos pelo pedir.
Tenentes: do regimento de infantaria n. o 6 António
Lourenço Guedes e do regimento de infantaria n. ° 9
Miguel Carneiro de Macedo, Manuel Maria Vieira da
Silva e António Martins Correia, todos pelo pedirem.
Tenente médico da La companhia de administração
militar José Gomes Fernandes Martins, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Alferes: do regimento de infantaria n, ° 9 António
Coelho, Raúl Videira, Leonel Jos6 de Sousa e, com a
patente de tenente, José Pereira da Rocha, e do batalhão
de caçadores n.? 9 Camilo Leite Gomes e Antonio Sampaio de Azevedo, todos pelo pedirem,
Regimento de infantaria n.O16

Tenente médico do regimento
Manuel Freire da Saúde.

de infantaria

n.? 12,

Regimento de infantaria n.O19

Capitão de infantaria, em disponibilidade, João de Almeida Serra, pelo pedir.
Batalhão de caçadores n.s 2

Alferes de infantaria, com a patento de tenente, om
disponibilidade, Ednino Ramos, pelo pedir.
Batalhão de caçadores n.O4

Tenente miliciano de infantaria,
Vítor Carlos Braga.

do quadro espocial,

Batalhão de metralhadoras D.O2

Tenente do regimento de infantaria n.? 20, Virgílio
do Abrou Pessoa, sem dispêndio para a Fazenda NacionaI.
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Alferes, do regimento de infantaria n." 18, António
Rodrigues dos Santos Júnior o do batalhão de caçadores n.? 8, Luciano Roma 'I'õrres, sendo o primeiro pelo
pedir.
Distrito de recrutamento e reserva n.· 1

Tenento de infantaria, supranumerário
Olímpia Rodrigues Mil-Homens,

permanente,

Distrito de reorutamento e reserva n.· 8

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Rogério
Vieira da Silva Castro, pelo pedir.
Distrito 'de recrutamento e reserva n.· 13

Capitão do regimento do infantaria n.? 13, Mário Augusto Vaz, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de artilharia ligeira n.· 1

Major de artilharia, no quadro da arma; José Luciano da Silva Cravo.
.
Capitão médico miliciano do quadro especial, do. regimento de cavalaria n.? 9, José Joaquim da Rocha GOln<;ls.
Regimento de artilharia ligeira n.· 2

Capitão de artilharia,
Marques da Costa.

cm disponibilidado,

António

Grupo de especialistas

Comandante, o major Luís Gonzaga Bressane Leito
Perry de Sousa Gomes.
Supranumerários permanentes

Capitão do regimento de cavalaria n. o 6, J oaquim José
Galhardas.
Tenente do regimento de cavalaria n." 6, Manuel José
Marques.
Regimento de oavalaria n.· 8

Capitão do cavalaria, no quadro da arma, Nuno Goaçalvos Branco.
Inspecção do serviço das obras e proprJedades militares

Adjunto, o tenente-coronel do quadro auxiliar de ongenhariu, adjunto interino, António do Sena Cardoso
Farinha Relvas.
Grupo independento de aViaQíl:ode bombardeamento

Comandante, O major da aeronáutica,
arma, J OSÓ Pedro Pinheiro Corroia.

no quadro da.
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Segundo comandante, interino, o capitão de aoronáude ávição do informação n.? 1, Joaquim
Sérgio da Silva.
'
'I'onento do infantaria, do grupo de aviação de informação n.? 1, Abel Rodrigues Casaleiro. ,
Chefe da secretaria, o alferes do secretariadó militar
da 3." Repartição da 1.a Direcção Geral do Ministério
da Guerra, Henrique Augusto Tomé.

tida do grupo

Direcção do Serviço de Saúde Militar

Director, o coronel médico, inspector da 3. a inspecção
do serviço de saúdo militar, Manuel Rosado Fernandes
Gião.
2." Inspecção do serviço de saúde militar

Inspector, o coronel médico, director do mesmo serviço, Francisco Dinis de Carvalho.
3.· inspecção do serviço de saude militar

Inspector, o coronel médico, inspector da 2.a inspecção, Acácio Júlio Ferreira,
Depósito geral de material sanitário e de hospitalização

Diroctor, O tenente-coronel médico, da 3. a companhia
do saúde, Alberto dos Santos Monteiro.
Direcção do serviço de administração militar

Chefe da 3. Repartição, o tenente-coronel do serviço
de administração militar, das inspecções do mesmo serviço, Amadeu Damasceno Vieira de Castro.
fi

Inspecções do serviço de administração militar

Sub-inspectores, os tenentes-coronéis Manuel Eduardo
Martins e João Maria Penteado Pinto, e majores J os6
António Cervoira e Acácio Augusto Nunes da Silva,
todos 'do serviço do administração militar e da extinta
Inspecção superior da administração do exército.
Sub-inspectores interinos, os capitães do serviço do
administração militar, adjuntos, IIonr.iquo Augusto Cesário, Alfrodo Marquos do Mendonça o Francisco Caotano Dias.
Quadro dos oficiais do serviço de administração militar

Capitães do serviço
tos das inspecções do
varo da Silva o Costa,
Júnior e miliciano do
Oliveira.

de administração militar, adjunmesmo serviço, António José ÁlJosé Ferreira l\farques da Cunha
quadro especial Luís António do
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2.' companhia de administra.ção militar

Capitães do serviço de administração militar, da delegação da 3.a Repartição da 2.:1 Direcção Geral do Ministério da Guerra, na 2.a região militar; Joaquim Rodrigues Lapa e Paulino Afonso Esteves.
Colégio Militar

Comandante de companhía.. o tenente de cavalaria,
em disponibilidade, Carlos Alexandre Rodrigues de Soure.
Bibliotecário, o tenente de infantaria Francisco da
Conceição Dias, ficando exonerado de comandante de
companhia.
8. ° -llinistério

da Guerra- Repartição do Gabinete

Tendo sido agraciados com a Cruz Vermelha de Dedicação o major, reformado, Manuel Gonçalves Pereira,
o capitão de infantaria Domingos José Santos de Lemos
e o alferes, equiparado da Cruz Vermelha, António Peres Júnior, e com a de Louvor o segundo sargento do
secretariado militar Celestino Mendes dos Santos, é-lhes
permitido usar a respectiva insígnia.

9.

o-

~Iinistério da Guerra- P Direcção Geral- P Repartição

a) Declara-se que, tendo sido agraciado por Sua Magestade o Rei dos Belgas com o grau de oficial da Ordem da Oorõa da Bélgica o capitão de cavalaria António
de Almeida, é-lhe permitido, em conformidade com o 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.? 241, 2.a série" de 18 do mesmo mês e ano, foi condecorndo com o
grau de oficial da Ordem Militar de Cristo o tenente de
artilharia José António Madeira,
c) Declara-se que, por portaria do Ministro da Marinha de 16 de Março do corrente ano, publicada no Diário do Govêrno n." 66, 2.a série, de 21 do mesmo mês,
foi condecorado pelo Instituto de Socorros a Náufragos
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com a medalha de cobre de Filantropia e Caridade o alferes do regimento de infantaria n. o 7, Domingos Fernandes Pedro.
10. o -

Ministério da Guerra -1,11 Direcção Gcral- 2.:l Rcparli~ão

a) Declara-so que o general na situação de reforma
José Pedro de Lemos exerceu as funções de Inspector
superior da administração do exército de 17 de Dezembro de 1928 a 31 de Maio do corrente ano.
b) Declara-se que os majores Pedro de Andrade Pissarra e Gouveia e Júlio Mário da Cunha Viana, capitães Francisco Fernandes Pereira da Costa e Abílio Augusto Teles Grilo e alferes Júlio Rodriguos da Palma,
José da Si! va Correia, Ivo Guedes da Silva, Artur Jaime
Brasil Luquet Neto, Joaquim da Silva Rebêlo, Mário de
Figueiredo o com a patente de tenente Eugénio Loureiro de Almeida Fontes, Abílio Augusto Taborda e Domingos José de Freitas, todos de infantaria e supranumerários,
chegaram à sua altura para entrar nos respectivos quadros.
c) Declara-se que os capitães José Gonçalves da Silva
e João de Almeida Serra e o alferes com patente de tenente Eduíno Ramos, todos de infantaria e na disponibilidade, chegaram à .sua altura para entrar no respectivo quadro.
d) Declaru-se que o capitão de infantaria, em serviço
no Colégio Militar, Armando Martins Dias da Rocha,
que, pela Ordem do Exército n. o 13, 2.:l série, de 1929,
foi colocado no regimento de infantaria n. o 14, para efeitos da alínea a) do artigo 44.0 do decreto n." 17:378, de
27 de Setembro de 1929, regressa à sua anterior situação por haver satisfeito àquela condição de promoção.

e) Declara-se que o capitão de infantaria, adido, em
serviço no Ministério do Comércio e Comunicações, Jorge
César Baptista, continua na situação de adido, mas em
serviço no Ministério das Colónias, por ter sido nomeado para uma comissão de serviço neste Ministério
nos termos da última parte do artigo 2. o do decreto
n. o 13:309 de 1927, sendo considerado nesta situação
desde 4 do corrente.
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f) Declara-se que o capitão de infantaria Jaime Martinho Ferreira Leal, que pela Ordem do Exército n.? 8,
2.a serie, do corrente ano, foi colocado como secretário
do conselho administrativo da Escola Militar, deve ser
considerado como tesoureiro interino.

g) Declara-se que o tenente de infantaria Otto Hoffman fica suspenso das funções do serviço, nos termos
do artigo 170.0 do regulamento de disciplina militar.
h) Declara-se que fica sem efeito a declaração c) do
n.? 11, da Ordem do Exército n.? 9. 2.:1 série, do corrente ano, na parte respeitante ao alferes de infantaria
Samuel da Fonseca.
i) Declara-se que o alferes de infantaria, adido, Samuel da Fonseca daria entrada no respectivo quadro se
não estivesse naquela situação.

j) Declara-se

•

que o tenente-coronel de cavalaria, em
disponibilidade, Eduardo Augusto do Oliveira. Pessoa
chegou à sua altura para entrar no respectivo quadro.
k) Declara-se que o tenente de cavalaria, no quadro
da arma, Francisco Jardim Granger desistiu da freqüência do curso de comandantes de esquadrão.

l) Declara-se que o tenente da La brigada de cavalaria Santiago Ponce de Castro foi nomeado para a freqüêncía do curso de comandantes de esquadrão, que deve
ter início na Escola Prática de Cavalaria em 21 do corrente.
m) Declara-se que chegou à sua altura para entrar no
respectivo quadro o tenente do quadro auxiliar de artílharia, supranumerário, António Pires.
n) Declara-se qne o capitão de engenharia, adido, professor do Instituto Profissional dos Pupilos do Exórcito
de Terra e Mar, Joaquim Mateus Preto Chagas, presta
também serviço na Direcção do Serviço das Obras e
Propriedades Militares, DO Govêrno Militar de Lisboa.
o) Declara se que o capitão miliciano de pioneiros do
quadro especial Artur de Azevedo Meireles Júnior, que
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pela Ordem do Exército n. o 5, 2.:>'série, do corrente ano,
pas80u à situação de reforma, nos termos do decreto
n. o 16:443, de 1 de Fevereiro de 1929, é considerado,
nesta situação, para todos os efeitos, desde 3 de Fevereiro de 1930.

p) Declara-se que o capitão de aeronáutica, no quadro, Américo Augusto Martins Sanches presta serviço
na Direcção da arma de aeronáutica.

q) Declara-se que o tenente do serviço de administração militar, adido, em serviço na Manutenção Militar,
José Eduardo Correia daria entrada no respectivo quadro se não estivesse naquela situação.
r) Declara-se que o tenente, supranumerário, do serviço de administração militar António Lindorfo Ribeiro
Borges de Castro Seabra de Albuquerque chegou à sua,
altura para entrar no respectivo quadro.
8) Declara-se que o tenonte do serviço de administração militar, em disponibilidade, Salvador Pereira da
Silva chegou à sua altura para entrar no respectivo
quadro.

t) Declara-se que o tenente do secretariado militar,
no quadro, Bernardino da Silva Carvão deixou de prestar serviço no grupo independente de aviação de bombardeamento.
u) Declara-se que o alferes do secretariado militar,
supranumerário, João Jacinto Tanissa fica suspenso das
funções de serviço, nos termos do artigo 170.0 do regulamento de disciplina militar.
v) Declara-se que o capitão, suprnnumerário,
do quadro auxiliar do serviço de saúde José Augusto da. Silva
Bunheírão
chegou à sua altura para entrar no respectivo quadro.
x) Declara-se que está aberto concurso para preenchimento das vacaturas de alferes de banda de música existentes e que ocorrerem a partir da data da presente
Ordem do Exército, nos termos do decreto n. o 17 :933, do
8 de Fevereiro do ano findo.
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_ Os candidatos apresentarão os requerimentos de admissão ao concurso aos seus respectivos comandantes para
os fins designados no artigo 3.° o seu § único do mesmo
decreto.
Nos termos do artigo 11.° do referido decreto, êste
concurso é válido por dois anos a contar da data em
que foram ultimados QS trabalhos do respectivo júri.

11. ° -- ~Iiuistério da Guerra - 2. a Direcção Geral- 3. a Repartição
a) Declara-se que, conforme preceitua o artigo 3.° do
decreto n. ° 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foi considerada hábil Georgina Olinda da Graça Barjona de
Freitas para receber, ao abrigo do artigo 1.0 do mencionado decreto, os vencimentos de seu marido, segundo
sargento do batalhão de caçadores n. o 5, Adelino Carlos
de Oliveira Barjona de Freitas.cinternado na Casa de
Saúde do TelhaI.
b) Declara-se que ao tenente de infantaria Luís Emílio dos Santos Seca, que pela Ordem do Exército n.? 5,
2. a série, de 21 de Março do corrente ano, foi reformado nos termos do n.? 2.° do artigo 3.° do decreto
n.? 18:252, de 26 de Abril de 1930, devem ser abonados vencimentos em conformidade com o citado artigo, desde 1 de Julho de 1930, em substituíção dos que
lhe foram atribuídos pela Ordem do Exército n.? 8,
2. a série, de 8 de Maio findo.
c) Vencimentos que, nos termos da lei n.? 1:668, de
9 de- Setembro de 1924, e decreto n.? 18:674, de 26 de

Julho do corrente ano, competem aos oficiais em seguida
mencionados, transferidos para a situação de reserva:
General Alfredo Ernesto de Sá Cardoso, 1.039649,
sendo: pensão de reserva, 504t$; 0,14 por cento,
43610; lei n." 888, 54t$71; lei n." 1:332, 437668; do
vencimento total 94650 são pelo Ministério das Colónias,
sendo Angola a província onde serviu. Tem cinco anos
de posto.
Coronel de cavalaria Carlos Lutzolo Godinho, 389t$38,
sendo: pensão de reserva; 293a04: 0,14 por cento, 16;$;
lei n." 888, 30690; lei n.? 1:332,49;$44; do vencimento
total 29694 são pela província de Moçambique e 69686
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são pelo Ministério do Interior. Tem dois aumentos de

10 por cento sõbre o sôldo,

Tenente-coronel de cavalaria Justino José de Sousa
Pinto, 334671, sendo: pensão de reserva, 248693; 0,14
por cento, 16672; lei n. ° 888, 26656; lei n. o 1:332,
42650: do vencimento total 51M8 são pela província de
Angola, 17616 são pelo Ministério das Finanças e 85580
são pelo Ministério do Interior. Tem dois aumentos de
10 por cento sõbre o solde .
. Capitão de infantaria Albano Manuel, 253664, sendo:
pensão de reserva, 187650; 0,14 por cento, 7661; lei
n. o 888, 19h51; lei n. o 1:332, 39602; do vencimento total 19651 são pala província de Angola e 25536 são pelo
Ministério do Interior. Tem um aumento de 10 por cento
sobre o sôldo,
Capitão do quadro auxiliar ,do serviço de saúde Josó
Simões Grazina, 252693, sendo: pensão de reserva,
187650; 0,14 por cento, 7608; loi n.? 888, 19M5; lei
n,?
1:332, 38690. Tem um aumento de 10 por cento
sõbre o sôldo.
Tenente de infantaria António Joaquim Gaspar de Almeida, 234650, sendo: pensão de reserva, 1756; lei
n." 888, 17650; lei n.? 1:332, 42,a. Tem um aumento
de 10 por cento sôbre o sôldo.
Tenente de artilharia António de Sales Pais de Sande
e Castro de Barros, 52691, sendo: pensão de reserva,
51654; 0,14 por cento, 1637. Tem um aumento de 10
por cento sôbre o soldo.
d) Rectificados se publicam os vencimentos a que
têm direito, desde 1 de Julho de 1930, os oficiais em
seguida mencionados:
Coronel, na situação de reserva, Carlos José dos Santos e Silva Júnior, 635525, sendo: pensão de reserva,
412650; lei n.? 888, 41625 j lei n. o 1:332, 181650. Tem
o limite de vencimentos de general com o primeiro aumento.
Major, na situação de reforma, Francisco António
Gomes Duque, 2475, sendo: pensão de reforma, 182650;
0,14 por cento, 13654; lei n.? 888,19660; lei n.? 1:332,
31636; do vencimento total 55664 são pelo Estado da
índia. 'rem um aumonto de 10 por cento sôbre o soldo.

e) Rectificados se publicam os vencimontos a quo tem
direito o oficial em seguida mencionado, em substítut-
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çâo dos que lhe foram arbitrados pela Ordem do Exército n,? 8, 2.:1 série, do corrente ano:
Coronel de infantaria Manuel Teles Amaro, 396639,
sendo: pensão de reserva, 304692; lei n.? 888, 30649;
lei n. o 1:332, 60698. Tem dois aumentos de 10 por cento
sobre o sôldo.
12. o _ ~liJlislério da Guerra - 3. II Direcção Gcral- J.:I RCIJarli~ão
Declara-se, nos termos do artigo 18. o do regulamento
do Arquivo Histórico Militar, que, por Fran Paxeco,
cônsul de Portugal em Cardiff, foi oferecido ao mesmo
arquivo o livro da sua autoria: Setúbal e as suas celebridades, Lisboa 1930.
13.0-Escola

~Iilitar

Declara- se, nos termos do artigo 13.0 do decreto
n.? 12:704, de 25 de Outubro de 1926, com as rectificações do decreto n. o 13:657, de 23 de Maio de 1927
(Ordem do Exército n. ° 6, 1.11 série, de 15 de Junho
de 1927) e alterações constantes do decreto n. 18:883,
de 27 de Setembro de 1930 (Ordem do Exército n." 16,
V' série de 1930) e para efeitos dos respectivos provimentos, que pelo Conselho de Instrução foram declarados vagos os lugares dEI professores das seguintes cadeiras:
Um professor da 3. a cadeira - Higiene militar é
colonial. Assistência a feridos. Higiene urbana e
industrial.
Um professor da 11. a cadeira - Finanças e administração pública. Tecnologia administrativa militar. Organização e administração de emprêsas
industriais e comerciais.
II

.

Os candidatos a08 referidos lugares devem satisfazer
às condições prescritas no artigo 2.0 e seu § único do....
regulamento para o provimento dos lugares do magistério da Escola Militar, aprovado por decreto n. o 17 :361,
de 13 de Junho de 1927 (Ordem do Exército n.? 7,
La série, de 1927), com as alterações constantes no artigo 16.0 do decreto n,o 18:1383, de 27 de Setembro de
1930.
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Os candidatos devem apresentar na secretaria da Escola, até às quinze horas do dia 15 de Agosto de 1931,
as suas declarações, feitas em papel selado e dirigidas ao
comandante da Escola, instruídas com os documentos a
que se refere o artigo 3.0 e seu § único do citado regulamento.
Obituário
1931
Maio 29 -Tenente,
reformado, António Maria Pinto Fontes.
Junho 8 - Segundo contínuo, Olegário Exposto.
»
11- General, reformado, Augusto Alfredo J ácorno de
Castro.

Reo-tificações
Na Ordem do Exército n.v 9, 2." série, do corrente ano, P: 268,
1. 12, onde se lê: «2.'''' deve ler-se:
"3. j p. 270, I. 2, onde se
lê: «Maximino», deve ler-se: "Máximo» j p. 279, 1. 31, onde se
lê: «Selésio», deve ler-se:
..Solésio»; p. 288, L 14, onde se lê :
..Norberto da Cunha e Sousa», deve ler-se: «Norbcrto de Sousa da
Cunha".
8

,,

Júlio Alberto de Sousa Schiappa de Azevedo.
Está conforme.

o Aj1ldante General,

MINISTÉRIO

DA GUERRA

10 DE JULHO DE 1931

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(2.a Série)

Publica-se ao Exército o seguinte:

Miuistério da Gucrra - Rcpartição Geral
Usando da faculdade que me confere o n. ° 3.° do artigo 2.° do decreto n." 1::3:740, de 26 de Novembro de
19:!6, por fórça do disposto no artigo 1.0 do decreto
D.O 15:331, de 9 de Abril de 19:?8, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem decretar que o inválido
de guerra nos termos dos artigos 2.° e 3.° do decreto
D.O 16:443, de 1 de Fevereiro de 1029, em seguida mencionado, tenha o pôsto e antiguidade nos termos da alínea a) do § 1.0 do artigo 67.° daquele decreto, como vai
indicado: quadro especial de engenharia: major, o capitão miliciano Artur de Azevedo Meireles Júnior, contando a antiguidade desde 11 de Março último. Esta
promoção considera-se como se tivesse sido feita por
decreto de 2 de 'Maio do ano corrente, publicado na Ordem do Exé1'cito n." 8, 2.a série, do 8 do mesmo mês.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar, Paços do Govêrno da República, 4 de Julho
-de 1931. - ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONAJúlio Alberto de Sousa Schiappa de Azet:edo.
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decreto de 6 do mês findo:
~Iillistério da Guerra - Reparti~ão Gel'al

Dactilógrafa
de 1.11 classe, a dactllós-rafa de 2.a classe
do extinto quadro das dactilógrafas
dêste Ministério, N atâlia Medeirn Mendonça.
(Visado polo Tribunal
do corrente ano).

de Contas

em 11 de Junho

3. ° _ Por decretos de 20 do mês findo:
~Iillistél'io da Guerra _La líirerçãe Gefal- 2.Ill\epal'tlção
Batalhão de caçadores n.s 3
Capitão,
anpranumerário,
o tenente
José Luís Fontoura do Sequeira, contando a antiguidade
dosde 8 do
corrente mõs,
Adidos
Major do serviço de administração
militar, no quadro,
José Augusto Sá da Costa, capitão de infantaria,
com o
curso do estado maio!", Aníbal de Faro Viana c tenentes, da mesma. arma, no quadro da arma, António Jerónimo Arnão
Taveira
Paixão
Metelo, supranumerário
permanente,
do regimento do infantaria n, o Ul, António
da Rocha Nunes o miliciano do quadro especial, do regimento de infantaria n." 18, Anacleto Pinto de Campos
e do regimento
do cavalaria
11.° 8, Júlio
Ferrer Antunes, o primeiro o o terceiro por lhes haver sido concedida licença ilimitada, o segundo 110S termos da alínea e)
do n.? 4.° do § 1.0 do artigo 10.° do doer-to n." 17:3i8,
do 27 de Setembro
oe 19:J9, substituída
pelo artigo 1.0
do decreto n.? 19:175, de ~7 do Dezembro de 1930, devondo ser considorndo nesta situação desde 8 do corrente mês, o quinto por se achar exercendo
uma comissão do serviço dependente
do Ministério dos Negócios
Estrangeiros,
como cônsul do Portugal
cm Tui, e o
quarto e o sexto por torom sido roquiaitados
pura dosempenharom
comissõee do serviço dopendontoa do Ministério do Interior, respectivamente
na guarda nacional
republicana. e na. polícia. ele spgul'ança
pública, devendo
ser considcrndcs
nesta situação
desdo 15 e 8 do corrente mês.

2.· Série
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Concedidas
as vantagens de qUA trata o artigo 1.0 do
decreto n. o 18.674, dfl l!6 do Julho de 1930, desde as
datas que lhes vão designadas,
aos oficiais em seguida
mencionados:
Por terem completado o tempo de permanência no oficialato
desde as datas em que sao considerados tenentes, nos termos do decreto n.O 17:378, de 27 de Setembro de 192!1, necessário para o primeiro aumento de iO por cento sôbre o
sôldo:
Infantaria - coronéis do extinto corpo do estado maior
e inscritos na escala dos tenoutes-coronéis
da arma de
infantaria:
Vitorino
Henriques
Godinbo,
no quadro,
desde 1 de Dezembro de 1930, Henrique Sátiro Lopes
Pires Monteiro na Direcção do serviço da administrucão
militar, desde 11 de Dezembro de 1930, como coronéis;
tenentescoronéís,
com fi patente de coronel, no extinto
corpo do estado maior, e inscritos na escala dos majores
da arma de infantaria:
Jouqujm Maria de Oliveira Simões, no quadro, e Joaquim dos Santos Correia no Instituto Feminino
de Educacão
e Trabalho,
desde 1 de
Julho de 1930, como tenentes-coronéís
; tenentes-coronéis do extinto corpo do estado maior e inscritos na escala dos majores da arma do infantaria;
José .Iouquim
Ramos na D.n rel!ião militar, desde 1 de Julho do 1\:)30j
José Maria Cabral do Sampaio no regimento do cavalaria n," 9, César Augusto
Mano na 2,a região mil.tar,
desde 1 de Dezembro
de
como tenentes-coronéis,
Cavalaria - coronol do extinto corpo do estado maior e
inscrito na escala dos tenentes-coronéis
da. arma de cavalaria,
Manuel Fírmino do Almeida Maia Ma)!alhães,
na R, a Direcção Geral do Ministério da Guerra, desde 1
de Dezembro de 1930, como coronel.

umo.

Reserva
Capitão, de infantaria,
da casa de reclusão da 2. a região militar, António Soares I' tenente do regimento de
infantaria
n." 14, Manuel Bernardo,
ambos suprunumerários permanentes,
o primeiro por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta hospitalar
do inspecçi'!o e o segundo por ter atingido o limite de idade. nos
termos do § o do artigo 10,0 do decreto u. o 17 :378, de
27 de Setembro de 1029, devendo ser considerados nesta
situação, respectivamente,
desde 1 e 20 do corrente mês.

a,
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Por decretos de 27 do mês findo:
llinislél'io da Gucl'I'a- 1.11 Dircc~ão GCI'.II- 2.a Repal'li~ão

Nula e de nenhum efeito a parte do decreto do 30 de
Xlaio elo lV31, que concedeu o primeiro aumento de 10
por cento sóbre o soldo, nos termos do artigo Lado
decreto n.? 18:674, de 2G de Julho de 1930, ao capitão
de infantaria
António dos Santos Figueiredo,
adido, no
Ministério
das Colónias,
por se ter reconhecido quo o
referido aumento já lhe tinha sido concedido por decreto
de 11 de Abril do 1931, publicado na Ordem do Exército n, ° 8, 2. a série, do mesmo ano.
Dado provimento
ao recurso n." 2:051, interposto perante o Conselho de Recursos pelo coronel farmacêutico
Fernando
Augusto da Paixão, na parto respeitante ii. antiguidade do actual pôsto.
Dado provimento
ao recurso n." 2:131, interposto perante o Conselho de Recursos pelo major de artilharia,
na situação do reserva, José Miguel de Oliveira Mata o
Silva, por ter fundamento legal,
Rejeitado
o recurso n," 2:139, interposto
perante o
Conselho de Recursos pelo genernl Pedro de Paula Pinheiro ~lachado, por ser manifestamente
ilegal.
Rejeitado
o recurso n.? 2:419, interposto
perante
o
Conselho do Recursos pelo capitão do serviço de administração
militar Ilídio Aníbal Botelho Coelho, por ser
manifestamente
ilegal.
Conselho Superior de Promoções
Vogais, para os efeitos o nos termos, respectivamente,
dos artigos 50.0 (151.° do decreto 0.017378,
do 27 de
Setembro de 1929, com as altoraçõr-s constantos do artigo 1.0 do decreto 0.0 19:175, do 27 de Dezembro último, os generais José Vicente do Freitas, Eugénio Augusto Almada Castro Bilstein ((0 Meneses, Raúl Olímpio
Boaventura
Ferraz e João Luís Carrilho.
Quadro da arma de infantaria.
Tenente coronel, o major do infantaria,
do distrito de
recrutamento
e reserva n.? 17, João Francisco Ribeiro,
contando a antiguidade
desde 1 do corrente mês.
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Supranumerário permanente
Capitão de infantaria,
adido, António Joaquim Dias,
que, do regresso
do Ministério do Interior,
se apresentou em 25 do corrente mês, por ter deixado de prestar
serviço na guarda nacional republicana.
Direoção da arma de artilharia
Major do quadro auxiliar
de artilharia,
adjunto da
o capitão do mesmo quadro, adjunto, Ma3.a Repartição,
nuel Ascenso Marques, contando a antiguidade desde 15
do corrente mês.
Grupo de artilhada a cavalo n,v 2
Capitão do quadro auxiliar de artilharia,
o tenente do
mesmo quadro Manuel Duarte do Almeida, contando a
antiguidade
desde 31 do Maio findo.
.
Grupo de artilharia ·pesada n." 1
Capitão do quadro auxiliar do artilharia,
o tenente do
mesmo quadro Manuel de Andrade Largo, contando à.
antiguidade
desde 31 de Maio findo.
Depósito geral de material de guerra
Major do quadro auxiliar de artilharia,
suprunumcrário permanento,
u djunto interino da secretaria, o capitão
do mesmo quadro, supranurnerúrio
permanente,
adjunto,
Joaquim
dos Santos, contando
a antiguidade
desde 15
do corrente mês.
Quadro dos oâcía.ís do serviço de administração militar
Major,
capitão do mesmo serviço, no quadro, António Augusto
da Costa Alvos, contando
a antiguidade
desde 20 do corrente mês.

°

Qtladro auxiliar de D.rtilharia
Capitães, os tonentos do mesmo quadro Manuel do Amaral Estrõla, o do rcgimonto
de artilharia
do costa José
Lopes, contando a antiguidade,
rl'spectivamento,
desde lD
do corrente mês o 31 de Maio findo.
Casa de reclusão temporária de S. Julião da Barra
Tenente.coron(ll
do quadro auxiliar do artilharia,
o
major do mesmo quadro. comandante
João dos Santos,
contando a antiguidade
desde 15 do corrente mês.

332

ORDEM DO EXJtRCITO N,o 11

•

2,1 Série

Adidos

'I'enente-coronel,
O major de infantaria,
adido, em serviço no Ministério do Comércio e Cotnunicnçõos, no Instituto Goográfico
e Cadastral,
JO!lÓ Maria Eugénio da
Silva Trindade,
contando a antiguidade
do põsto e para
efeitos de vencimentos,
respectivamente,
desde 25 de
Abril (\ ~ de Maio últimos.
Major do quadro auxiliar de artilharia,
o capitão do
mesmo quadro, adido, em serviço na. fábr-ica de equipamentos e arreios,
António José de Sim as, contundo a
antiguidade
desde 15 do corrente mês.
Major, suprunumr-rário,
do regimento
de infantaria
n.? 19, Rodrigo Teixeira de Almeida, por ter sido r-quisitado para desempenhar comissão de serviço dependente
do Ministério
das Colónias,
nos termos do artigo 31.°
do decreto n. ° 13:30~, de 23 de Marc:o de 19:H, devendo
ser considerado
nesta situação desde 20 do corrente mês.
Disponl1 ilidade

Capitães,
de, infantaria,
adido, Silvério do Amaral
Lebre e médico, do regimento
infantaria
n." 13, diasolvido pelo decreto n.? 19.657, de 28 Abril último,
Américo Durão, o primeiro
por se ter apresentado em
25 do corrente mês, de regresso do Ministério das Colónias, e o segundo por ter sido considerada
nula e de
nenhum efeito, por decreto de 1 do corrente, a parte do
decreto de 15 de Abril último, que o demitiu.

ne

Reserva

Coronéis,
de artilharia,
inspector interino da 2.& inspecção de artilharia,
Alberto Carlos das Neves e Castro
e do quadro auxiliar de artilharia,
no quadro, David da
Üonceição Olivoira, o primeiro nos termos do artigo 78.0
do decreto n.? 17:378, do 27 de Setembro de 1929, c o seguudo por ter sido julgado incapaz do serviço ar-tivo pela
junta hospitalar
de inspecção, devendo ser considerado
nesta situação desdo 15 do corrente mês,
Reforma

Capitão do infantaria,
adido, com licença ilimitada,
AntlJnio da Costa Pereira Júnior, por ter sidq julgado
incapaz de todo o serviço pelá junta hospitalar do inspecção, devendo ser considerado nesta situação desde 15
do corrente mês.
'
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Minislério da Guerra - 2.a Direc~ão Gcral- 3.:1 Reparlição
Rejeitado
o recurso u." 2: 147, interposto
pornntc 9
conselho de recursos
pelo capitão
reformado
Manuel
-Iosó do Livramen to Vieg:1s, por falta de fundamento

legal.

5.°_

Por decretos de 30 do findo mês:
llinislério da Guerra- P Dircc~ão Gcr;ll- 2.a RCI,arlição

Ooncodidns as vantagens de que trata o artigo LOdo
decreto u. o 18:674, de 2li de J 111110 de 1930, desde as datas
quo lhes vão designadas,
aos oficiais em seguida mencionados:
Por ter completado 5 anos de permànência
neral:

no posto de ge-

Estado
Maior Generalgeneral
José Ernesto
de
Sampaio, no Supremo
Tribunal
Militar, desde 26 de
Junho do 1931.
Por terem completado o tempo de p",manência no oficialato
desde a data em que sao considerados tenentes, nos termos
do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro de i929, necessario
para o primeiro aumento de 10 por cento sôbre o soldo:
lnfantaria-coronel do extinto corpo do estado maior,
e inscrito na escala dos toneutos-corouéle
da arma de
infunturia, Cesário Augusto do Almeida Viana, na 3." Direcção Geral do ~lini8té1'io da Ou(,1'1'a, desde 1 de Dozembro de 1930, como coronel ; tonontc-coronol
com a
patente de coronel no extinto corpo do estado maior,
e inscrito na escala. dos majores da. arma do infantaria,
~01\o Diogo Guerreiro
Telo, na Direcção
da arma de
ínfuntariu,
desde 1 do Julho de U130, como torrente-coronel;
tenente-coronel
do extinto
corpo do estado
~aior, e inscrito na. <,scala dos majores
da arma de
lllfantaria,
Alfredo Ernesto
da Cunha. no regimento de
infaútaria n.? 2. desde 1 de Julho de 1930. como tehente-coronel;
majores:
Jaime
Pires Cansado,
no quadro,
d(\sde 1 de Julho de 193<1, José António Castilho, no
regimento
ele infantaria
D- o 11, desde 8 do Novombrô

ORDEM DO EX~RCITO

334

N." 11

2.' Série

de 1930, ficaudo nula o de nenhum efeito a parte do
decreto do 17 de J anei 1'0 de 1931 que lhe concedeu as
mesmas vantagens,
Josó Zeferino de Sequeira, no regimento de infantaria
n.? 18, desde 8 do Maio do UM1;
capitães: Jaime Borges do Lemos Avelino, supranumerário permanente,
desde 1 de J ulho de 1930, Burtolomou da Silva Varela, no regimento de iufautaria n." 9,
Camilo Dias de Lima, nu L." companhia de roformudos,
António
Correia do Oliveira, adido, no Ministério das
Colónias, desdo 1 de Dozembro de 1\130, Luís llenrique
Cordeiro, na Agência Militar, desde 30 do Maio do 1H31,
Josó Rangol Coelho do Almeida,
no Colégio :\filitar,
desde 31 de Maio de 1931, Óscar de Almeida Barros,
no quadro da arma, desde 4 do J linho do 1931 j t-nentos: Abílio Gouculves dos Santos, no regimento de infantaria n." 18, dosdo 1 do Dezembro de 19:30, Pompeu da
Costa, no quadro da arma, dos d« 30 de Muio do 19~n;
artilhariacapitão miliciano
do quadro especial José
Alfredo do Paula, no quadro, nesita 1 de Julho de 1930;
cavalaria - major Afonso 'I'alaia Lapa de Sousa Botelho, na Escola Prática. de Cavalar-ia, desde 9 de Agosto
de 1930. ficando nula o do nenhum efoito a parte do
decreto do 4 do Outubro do 1930 quo lhe concedeu as
mesmas vantagcns ; médico - capitão Josó de Moura
Neves, na B.a companhia do administração
militar, desde
1 de Julho de 1930; administração
militar - major
IIemotério Augusto do Carvalho Mussuno, na I." companhia de administração militar,
desde 31 de Maio do

1931.
Idem, para o segundo aumento de iO por cento sôbre o sôldo:
Infantaria-major
Mário Augusto Teixeira Diniz, no
batalhão
de caçadores
n. ° 7, desde 1 do Dezembro
do 1930.

G.O-Por

decratos de 4 do corrente mês:

Ministério
da Gllcl'I'a
- ta· Dircc~ão
Gcr'll- 2.B Rcparti~ão
Dado provimento
cm parte ao recurso n." 2:140,
terposto perante o Consolho do Recursos pelo capitão
infantaria João José da Silvn Duarte, por, também
parte, ter fundamento legal, mantendo a antiguidade

índe
em
do

2. Série
1
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seu actual pôsto referida a 30 do Setembro de 1929, devendo contá-la, pala efeito de vencimentos, desde 1 de
Julho de 1930.
Ilinistério da Guerra - 2. a Dim~ão Geral

Presidente do conselho fiscal a que se refere o artigo 5.° do decreto n." 19:816, de 2 de Junho findo, o
general Ricardo Júlio lvens Ferraz, ficando exonerado
de director da arma do artilharia.
Rejeitado o recurso n.? 2:138. interposto perante o
Conselho de Recursos pelo major de cavalaria Rui da.
Cunha Meneses, por o ter sido fora do prazo legal.
Qua.dro da arma de infantaria

Coronel, o tenente-coronel de infantaria, adido, professor do Instituto Profissional -dos Pupilos do Exército,
Júlio César Ferreira.
Supranumerário

Alferes de infantaria, com a patente de tenente, adido,
António Forreíru, que, do regresso do Ministério das
Colónias, so aprcseutou cm 29 do mês findo.
Batalhão de caçadcres n.· 6

Capitão, supranumerário. o tenente Joaquim Delgado
França, contando a antiguidade desde 22 de Junho
findo.
Direcção da arma de artilharia

Director, o general Eugénio Augusto Almada Castro
Bilstein do Meneses.
Quadro da arma de artilharia

Alforos do artilharia. adido, Aurélio de Sousa Modoiros, que de regresso do Ministério das Colónias se apresentou cm 20 do mês findo, para preenchimento de vacatura no respectivo quadro.
Adidos

Capitão, supranumcrúrio
permanente, do regimento
do infantaria 11.° 21, José Afonso de Almeida Júnior, e
tenente do regimento de cavalaria n.? 8, Rafael Sérgio
Vieira, por terem sido rcqnisitados para desempenharem
comissões de serviço dependentes do Ministério do lnte-
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na guarda nacional republicaua
o
pública, devendo S0r considerados
23 e 26 do mês Iludo.
Disponibilidade

'I'onento do infantaria, om iuactividado, Carlos Adriano
da Fonseca,
por ter sido julgado pronto pura todo o
serviço pela junta hospitalar
de inspecção, devendo ser
considerado
nesta situação desde 15 do mês findo.
Reserva
do infantaria,
no quadro da arma, Arcanjo
de Almoidz; Teixeira. e capitães, de infantaria, do quartel
general do Govêruo Militar de Lisboa, Munuel Joaquim
de Magalbiws, e do secretariado
militar, d.i Supremo Tribunal Militar, Manuel Jos6 da Silva, o primeiro nos termos do artigo 78.° do decreto n." 17:378, do 27 de Setembro de lV29, o segundo por ter sido julgado incapaz
do serviço activo pela junta hospitalar
de inspecção o o
último por ter atingido o limite de idade, nos termos
do § 3." do artigo 10.° do citado decreto n,? 17:378. devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente,
dosde 4 do corrente mês e 22 e 29 do mês findo.
Coronel

7. 0_ Portarlas
Por portarIa de 25 do mês findo:
Iliuistél'io da Guerra - L" llireeçãe Gcral-

P

Re!lal'ti~âo

Nomeado presidente
da comissão a quo se refere a
portaria
do 23 do J unho de H119, iuscrta 0:1 Ordem do
Exército n.? 17, 2.1\ sério, do mesmo ano, encarregado
do preceder
aos trabalhos
do preparação
histórica do
Corpo Expedicionário
Português,
o general Josó Mendes
Ribeiro Norton de Matos.

Por portarIa de 27 do mas findo:
Iliuislério <la Guerra - 1.1\Dil'Cl'ção Geral- 1.a Itepartição
Louvado

observador

O

tenente

de artilharin JORá António Madeira,
da Univorsidade
do Coimbra,
umas tábuas astrouómicas
para deter-

astronómico

por ter elaborado
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mínação

expedita do azímuto de uma direcção, trabalho
que torna do aplicação correntia os mórodos astrouómicos do preparação
do tiro, e ainda }lor ter feito acompanhar essas tábuas de úteis modelos de cálculo, trabalhos
estes que realizou com grande proficiência, revelando,
a
par dos sous conhecimentos
técnicos, uma notável e bem
orientada dedicação pela sua arma, facto êste tanto mais
para salientar
quanto
certo que não se encontra prestando serviço em organismo
dependente
do Ministério
da Guerra.
ó

Louvado
o coronel de artilharia
João do Azevedo
~lonteiro do Barros, comandante
do grupo do artilharia
pesada n.? 1, pelo inexcedível zelo, boa vontade e dedicação que tem demonstrado
pelo serviço, no exercício
do seu comando, propoudo e iutoressnndo-se
activamente
pela realizacão
do importantes
e valiosas obras no edifício que servo do quartel à sua unidade o no forte que
lhe está dr-stinado. dirigindo, por- escolha e designação
das estações superiores,
a respectiva
execução, com elevada compl'tência
c o mais inteligente o profícuo «sfõrço,
podendo verificar-se
qUfl, com as obras roalizadaa, o edifício satisfaz, hoje, apesar da diversidade
do dostino anterior, a todas as condições de conforto, higiene e comodidade
indispcnsúveis
o às múltiplas
necessidados
de
serviço.

Por portarIa de 29 do mês findo:
llillistério lia Guerra - t." Dircc~âo Gml- L a RCl'arti~ão
Tendo o regimento
do artilharia
ligeira n." 3, como
complemento
da sua instrução, construido
um abrigo
para uma butaria, trabalho õste muito completo, o que,
pelas condições de rnpidez e perfeição
com que foi executado, vem, mais uma VI'Z, coufirmar o esfôrço e dedicacão constantemento
despendidos
pelo comandante,
ofíeíais e praças do referido fl·gimento, no sentido de elevar,
ao mais alto grau, o nivol da sua instrução:
manda o
Govêl'UO da. Ropúlilica
Portuguesa,
pr-lo Ministro da
Guerr-a, louvar todos os oficiais e praças do r(lgimento
de artilharia
ligeira n.? 3 e, cm ospecial, o seu comandante, coronel José Jorge Ferreira
da. Silva. pelo interêsse que lhes tem merecido a instrução da sua unidade.

338

ORDEM DO EXltRCITO

N.o 11

2.' Série

Por pDrtarias de 30 do mês findo:
ftIilli~tério tia Guerra - Rrl,al'tiçâo do Gabinete

Louvado o coronel de cavalaria Manuel da Costa Latino, chefe da equipe do cavaleiros portugueses que foi
representar Portugal no concurso hípico internacional
de Nice, que ali se realizou no corrente ano, pela forma
como se desempenhou dessa missão, rcvolaudo mais uma
voz a sua comprovada competência em assuntos técnicos, muito zôlo e amOLO
à sua arma, contribuindo assim
para o bom êxito alcançado pela referida equipe,
.
Louvados os oficiais abaixo indicados, qno constituíram a equipe de cavaleiros que tomou parte no concurso'
'hípico internacional do Nice, no corrento ano, pela forma
como se portaram no referido concurso, honrando no
estrangeiro a sua pátria, o exército o a sua arma, mostrando uma perícia, destreza. energia o qualidades de
cavaleiros que, apesar da diferença do cntegoria das
montadas, os colocaram a par e, algumas vozes, acima
dos seus adversários:
Capitães de cavalaria Jos6 Mousiuho do Albuquerque
e Luís da Costa Ivens Ferraz.
'I'enentes do cavalaria Heldcr Eduardo de Sousa Martins o Bento da França Pinto de Oliveira e de artilharia
Luís Falcão :Mena da Silva.
Alferes de cavalaria Josó Gil de Gouvoia Beltrão.

Por portarias de 3 do corrente mês:
Jlillistério da Guerra -Ilellal'tição

do Gabinete

Tendo o cidadão Mateus Lourenço Aparício, actual
poseurdor da antiga Quinta do Barão de Munique, em
Pero Negro, onde em 1810 esteve o quartel general do
marechal goneral Wellington, durante a ocupação das
linhas de Tôrres, prestado esmerados sorvicos o honras ao adido militar inglês, major Parry Jono, assim
como aos dologados da comissão do história militar, por
ocasião da. colocação e inauguração de uma lápide comemorativa no dia 21 de Junho, no edifício em quo esteve
instalado o quartel general, contribuindo assim para dar
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brilho e relõvo a um acto sumamente
patriótico
e de
alevantada
homenagem ao antigo comandante
cm chefe
du exército anglo-luso durante a guerra peninsular : manda
o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da
Guerra,
10U\-ar o referido
cidadão, Mateus Lourenço
Aparício, pelos relevantes
serviços que assim se dignou

prestar.
Tendo o proprietário
do .1\10nto das Flores», por ocasião du recente
concentração
do destacamento
n.? 4,
põsto à disposição
do comando da 4. ti região militar
aquela propriedade
para a instalação
da!l tropas, pelo
quo foi posslvcl, atentos os recursos e facilidades dadas
pelo seu proprietário,
fazê-las estacionar ali, nas melhores condições desejáveis
e ondo as tropas encontraram
uma rara boa vontade, no sentido do lhe serem proporcionadas
todas as comodidades:
manda o Governo da
República
Portuguesa,
pelo Mínistr« da Guerra, que ao
proprietário
do aludido
«Monte das Flores»,
cidadão
Francisco
Simões de Almeida l\fal"giochi, seja dado público testemunho de louvor (I agradecimento
devidos pela
boa vontade e auxílio prestados em tal emergência.

8. o - Por determinação do Govêl'no da República:
"inislüio da Guerra - 1.n Direcção Geral- 2.11 Reparlição
Ministério da Guerra-1.a

Direcção Geral-

3.1 Repartição

Capitão do infantaria,
no quadro da arma, Frederico
Tamagnini
de Sousa Barbosa,
Adjunto, o toneuto de infantaria,
do depósito geral de
material de aquartelamento,
António de Olivoirn.
Ministério da Guerra-

3.1 Direcção Geral

Adjunto
do Arquivo Histórico Militar, o tenente do
infantaria,
da Escola Prática da Arma, João Isidoro da
Silva Alcneastrc,
som dispêndio para a Fazenda Naciona1.
Supremo Tribunal Milita.r
Tenente
do secretariado
militar,
La Direcção GoraI do Ministério
Vieira J usto.

da 2.11 Repartição da
da Guerra, Joaquim
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2.' região militar
Dir-eoçào do ser vlço de obras

e pr-opr ícdndes- militares

Chefe do secção, O tenente do regimento
mineiros António José Pimeatcl.

de sapadores

Casa de reclusão
Capitão, supranumerário
pormunonto, do regimento
infantaria n. o 14 Abllio Lourenço, pelo pedir.

de

Govêrno Militar de Lisboa
Dirc~çuo

do serviço

rle obras

Tononto do regimento
Guarda Antunes.

de

SD

e propriedades

pudores

militares

mineiros

J oaq uim

Quadro da arma de infantaria
Capitãos : do infantaria
liuúl Emídio de Carvalho, João'
Coelho Borges, do extinto Govõruo Militar da :\Iadeira,
A bel Magno do Vasconcelos
e, do extinto Governo :\lilital' dos A<;ôres, António Silveira Bottencourt,
ficando os
dois primeiros
exouorudos
rcspcctivnmento
dos cargos
de ajudante do campo do gPlloml Alfredo Ernesto do Sá
Cardoso e do governador
militar dos Açôrcs.
Tenentes de infantaria:
do oxtinto GO\'ÔI'OO Militar dos
Acôres, João Baptista do Lima, o <lo batalhão de metraIhudorus u. o 1 ~ orborto António Macedo Leal.
Alferes de infantaria,
com a patente de tenente, do
extinto Govêruo Militur dos Açõros, Gabricl T'olodo da
Costa.
Supranumerário
Major de infantaria,
do extinto Govêruo Militar dos
Açôres, João Alpoím Borges do Canto.
SupranumeJ'ario permanente
Capitão do infnntariu,
da Direcção do serviço
nário militar. Dâmaso Baptista do Sousa.

votcri-

Regimento de infantaria n.O 3
Capitão do regimento ele infantaria
n.? 16 Júlio César
Gouçalves,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria n." 4
Tenente do serviço elo aduiinietrncão
militar, do batalhão de caçadores n." 4, Ilormonogildo
Chaves do Paiva.
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Regimento de ínfunturta n.O6
Tenento chefe de banda de música, no quadro,
Pires da Cruz.

J OSÓ

Regimento de infantaria n.O9
Tenentes:
do regimento de infantaria
0.° G Júlio AI·
bano de Matos e do butalhã» <1(' caçadores n." 3 Leandro de Carvalho Roseira, amuos pelo pedir.
Regimento de infantaria n.O12
Alferes do batalhão
cacudores u.? 6 João Fonseca,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.

no

Regimento de infantaria n.O13
Capitão do fl'gimr>nto do iufuntaria n.? 9 Aníbal
gusto Ferreira Vaz, pelo pedir.
Alferes do regimento de infantaria n.? 6 Joaquim
gusto Pinto Guedes, pelo pedir.

AuAn-

Regimento de 1nfant;ria n.O14
do mctralhudorus
n.? 1 José Mada :\lota, som díspêudio parl1 a Fazenda N a-

Üapitão do batalhão
ria Coelho
cional.

Regimento de infantaria n.O16
Tonente do batalhão de caçadores n.? 8 José António
Vitorino, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria n.· 17
Tenente
miliciano de infantaria,
do quadro especial,
do distrito de recrutamento
e reserva n.? 20, Jorge Ahílio da Volga Magalhães.
Regimento de infantaria n.O19
Tenente miliciano de iufantaria,
do quadro
Daniel Alberto Machado, pelo pedir.

especial,

Regimento de infantaria n.O20
Tenente miliciano,
do quadro especial, do rogimcnto
de infantaria
n." 1-! António de Lemos Viegas, som dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria n.O22
Tenentes de infuntaria, supranumerários
permanentes,
Augusto Carlos Pinheiro e Joaquim Monteiro do Freita ....
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Batalhão de caçadores n.O 5

Tenente de infantaria da 3. a Repartição da 1.a Direcção Geral do Ministério da Guerra, João dos Santos
Aboim.
Batalhão de caçadores n.· 9

Tenente de infantaria,
do Oliveira.

no quadro

da arma, António

Batalhão de metralhadoras n,· 1

Alferes do regimento de infantaria n. o 1, José Luiz
Mourão Vaz Osório, pelo pedir.
Batalhão de infantaria n.· 72

Capitão de infantaria, no quadro da arma, André Corsino Pacheco.
Batalhão de infantaria. n.· 97

Capitães de infantaria, tio quadro, da arma, Luiz Augusto de Sousa Rodrigues, Francisco Silvestre Varela,
Eduardo António dos Santos Pereira e Edmundo da
Conceição Lomelino e médico, no quadro, Carlos José
Machado dos Santos.
Tenentes de infantaria, no quadro da arma, Domingos
Cardoso, Armando Amaro de Freitas, José Pinto Correia. Jordão Luís Drumond do Uastro e Abreu, Manuel
Joaquim da Trindade, Gregório de Paiva Cunha e António Manuel Trigo, suprunumerãrioa
permanentes, Ave~
lino Aguiar Câmara e Jacinto Sebastião Spínola, e milícianos do quadro especial, Artur de Brito Figueíroa e
António José da Conceição Gomes.
Alferes de infantaria, no quadro da arma, António
Gonçalves do Sousa Júnior e supranumerário, José Julião de Freitas.
Distrito de recrutamento e reserva n.· 13

Chefe, o coronel de infantaria,
António Bivar de Sousa.

no quadro da arma,

Capitães do infantaria, no quadro da arma, António
José da Silva. e supranumerário permanente, António
.Joaquim Dias, ambos pelo pedir.
Tenente do batalhão do caçadores
Alberto Vieira, pelo pedir,

n. o 7, Augusto
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Distrito de reorutamento e reserva n, o 17
.Chefo, O coronel do regimento
de infantaria
n.? 17,
António Henrique de Meneses Soares.
Distrito de reorutamento e reserva n.s 20
Major de infantaria,
no quadro da arma, Sérgio
sunção de Morais o Castro.

As-

Distrito de recrutamento e reserva n.· 22
Delegaçüo

n.v 1

Chefe, interino, o tenente-coronel
de infantaria, do extinto distrito de recrutamento
e reserva do Ponta. Delgada. Antero Homom do Noronha.
Sub-chefe, o capitão de infantaria,
do extinto distrito
de recrutamento
o reserva
do Ponta Delgada, Tomaz
Ivens Jácomo Correia.
Tenentes do infantaria
do extinto distrito de recrutamonto e reserva de Ponta Delgada, Carlos Barreiro Pais
de Ataíde e José Augusto 'I'cixeiru-Baptista.
Delegoção

n.· :2

Capitães do infantaria,
do extinto distrito do recrutamento e reserva do Funchal. José João da Câmara Lc
melino, Júlio Teodoro Bettencourt
e Júlio Caldeira Leal.
Carreiras de tiro de Barcelos
Director.
o tenente do regimento
do infantaria
Eduardo Paiva Macedo.

o

n." 3

Direoção da arma de artilharia
Vogal, interino, da comissão de recepção e exame, o
tenente-coronel
do quadro auxiliar do artilharia,
do Depósito de material
veterinário
o siderotécnico,
Isidoro
Duarte,
Delegação da 3.' ínspecçâo de artilharia
Chefe, O coronel,
aupranumorârio,
do regimento
de
artilharia
ligeira n." 2, Luís de Albuquerquo
Gusmão.
Regimento de al'tHnaria ligeira n.· 1
Majores de artilharia,
do quadro da arma, Ricardo
Malhou Durão I' do regimonto de artilharia ligeira 11.04,
Bomjamim Feriu Coutinho; sendo este por motivo disciplinar.
Regimento de artilharia do costa n.s 2
Alferes do artilharia,
no quadro da arma, Aurélio do
Sousa Medeiros.
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Grupo de artilharia 'Pesada. n.O2
Comandante,
o coronel de artilharia Frederico
António Ferreira
de Situas, para os efeitos da alínea a) do
artigo 47.0 do decreto n.? 17;378. de 27 de Setembro de
1929, modificado pelo artigo 1.0 do decreto n.? 19:175,
de 27 de Dezembro de HJ30.
Bataria de artilharia do Funchal
Comandante,
o capitão de artilharia,
DO quadro
arma, Manuel da Costa.

da

Depósfto geral de material de guerra
Adjuntos,
o capitão do quadro auxiliar de artilharia
António Castauheira
o alferes supranumerário,
do mesmo
quadro,
José Duarte
Ferroiru Brito, ambos do regimento do artilharia ligoira D. o 2.
2.' brigada de cavalaria
Ajudante
de campo do comandante, o tenente de cavalaria, adjunto, Raúl da Silva Gomes.
Regimento de cavalaria n.- 15
Segundo comaudante,
o tenonto-coronel
do regimento
de cavalaria
D.O 1, Francisco
Justino
Morais Teixeira,
pelo pedir.
Regimento de cavalaria n.- 1
Major do regimento de cavalaria
n.? 4, José de Melo
Pinto de Gusmão Calheiros,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Díreeção da arma de engenharia
Adjunto, interino, da' 3.a Repartição,
o major do emgenharia,
adido, em serviço no .MinistÓl'io da Instrução
Pública, Vergílio César Antunes de Lemos, para os efeitos do artigo <15.0 do decreto n.? 17:378, de 27 do Sotembro do H129, modificado
pelo artigo LOdo decreto
n.? 19.175, do 27 de Dezembro do 1930.
E@colaPràticll. do Engenharia
Capitão do regimento
de sapadores
minoiros
Judah
Bento Ruah,
Quadro da arma de engenharia
Major de engenharia,
da Direcção
do serviço
das
obras e propricdados
militares
da 4. ft região militar,
Plínio Octávio de Santana e Silva.
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Tenente
do regimento
ferro Joaquim Fernando
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de sapadores
de caminhos de
da Conceição Gomes Marques.

Regimento de telegrafistas
Capitão do batalhão de automobilistas,
José
nha Campos, pelo pedir.

do Noro-

Grupo de aviação de informação n.O1
Tenente
de aerouúutica
do grupo independente
de
aviação de protecção e combate, José Antunes dos Santos Neves, por motivo disciplinar.
Direcção do serviço veterinário militar
Secretário,
tesoureiro,
o capitão do serviço de administrução militar, no quadro, José Ferreira Marques da
Cunha Júnior.
Depósito geral de material vete1'inário e siderotécnioo
Chefe, interino, o major votcrlaário,
em disponibilídado, Tito Lívio Xavier.
1.. companhia de administração militar
Capitão médico miliciano,
do quadro especial,
Joaquim Machado Guimarães
Júnior.

José

2.· companlría de administração militar
Capitão do aorviço do admiuistrução
militar, da delegacão da 3.:\ Repartição
da 2.:\ Direcção Geral do Ministério da Guerra,
na 2.a região militar, Eugénio Herculano Diogo de Carvalho.
Supranumorario
do socretariado militar, da 3.a Repartição
da'
1.a Dirvccão OBrai do -'linistério da Guerra, Aníbal Rafael da Silva.
Alferes

Juri para avali3.r as provas especiais

de aptidão para o
pOsto de msjor' dos capitães médicos no corrento a.no:

Voenl,
Monteiro.

O

9.

too ate-coronel

0_

médico

Alberto

dos Santos

"inislério da Gu rra - nrparli~ão do Gilhinete

o) Doclnra-so que por decreto do 23 de Janeiro de
1931, publicado
em suplomonto ao Diário do Gonêrno
u.? 19, da mesma duta, foi nomeado para exercer inte-
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rinamento o cargo de Miuistro da Justiça o general Domingos Augusto Alvos da Costa Oliveira, sendo exonerado dêste cargo por decreto de 26 do mesmo mês,
publicado
no suplemento
ao Diário do Govérno n.? 21,
do mesmo dia.

b) Declara-se que no Diá/'io do Gooêrno n.? 139,
2.3 série, do 19 do Junho de 1931, vem publicado pola
Presidência
da República,
Chancelaria
das Ordens Portuguosas, o decreto que condecora com o grau de comendador da Ordem Militar do Aviz o tenente-coronel
Gcorges Moulin, adido militar do França em Lisboa,
c) Tendo sido agraciados
com as mercês da Sociedade
Portuguesa
da Cruz Vermelua
o oficial e praça abaixo
mencionados,
é-lhes permitido
usar as respectivas
insígnias:
Cruz Vernlelhn de 1\~érito
Tenente
Quoiroga.

de

infantaria

Carlos

Vítor

Assa

de Brito

militar

António

Medalha de Louvor
Primeiro
Monteiro.

sargento
Cruz

Tenente

de infantaria

do

secretariado

COU1Clnoratiya,

Mateus

Fortunato

Soares,

10.°- lIinisti'rio d,1 Guerra - f.:I. Ilircc~ão Gcrill- f.:I. Reparti~flo
a) Declara-se que, por portaria
do Ministério da Marinha, de 27 de Fevereiro
de 19:~9, publicada DO Diário
do Govêrno D,O 52, 2.1\ sério, do [) de Março, do mesmo
ano, foi condecorndo pelo lnstituto
dr Socorros a Náufragos, com fi medalha de cobre do Filantropia e Caridade, o tenente de infantaria Hugo Mendes Calado,

b) Declara-se
rio do Gooêrno

que,

por

decretos

publicados

no

Dlá-

n.OS 128 e U4, 2.a série, de 4 e 25 de
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Junho, do corrente ano, foram condecorados com as
Ordens que, respectivamente, lhes vão indicadas, os seguintes oficiais:

Por decreto de 10 de Maio último:
Orden1 l\Jilitur

de Cris'to

Oraucle oflclal

Brigadeiro
Machado.

de infantaria Francisco Soares de Lacerda
Courendador'

Tenente de aeronáutica

Humberto da Cruz.

Or<}C1D1\.1:111
tur de S. Tiago <la Ell!Ipada.

Grande ol\riftl

Coronel de engenharia,
reira de Sousa.

graduado,
•

Francisco Luís Po-

0l\el81

Capitão de aeronáutica Joüo Maria Esteves.

Por decreto de 20 de Junho último:
Ordem

MilHar

de

Avi_

OOelal

Capitães de infantaria Albano Augusto Dias, António
Amílcar Botelho Coelho e Francisco Pereira de Barros.
Cayalclro

Tenentes, de artilharia, António Augusto Lico e do
quadro auxiliar do artilharia, Joaquim Augusto do Simas Nunes.
11.0- llillislério lia 6l1crra- f.a Diret~ão Gcral- 2.· lIeparliçi:o
a) Declara-se que
exonerado de presidente da comissão de que trata a portaria de 23 de Junho de 1919,
inserta na Ordem do Esército n. o 17, 2. série, do mesmo
ano, encarregada de proceder aos trabalhos de preparaçAo histórica do Corpo Expedicionário Português, o ge·
neral, na sítuução de reserva, Alfredo Ernesto de S[~
Cardoso.
é

II
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b) Declara-se q ue o general J OSÓ Mendes Ribeiro N 01'ton de Matos foi oxonerndo de presidente
da J unta do
Recurso
do artigo ÕG.o do dccreton.? 16:44,3, de 1 de
Fevereiro de 19~9, sondo nomeado em sua substitmção
o general, na situação do reserva, Luíz Manuel Agostinho Domingues.
c) Declar a-se que o coronel de infantaria José Vítor
Franco comandou o regimen.o de infantaria n. o 5, de 28
de Abril a 16 de Junho do corrente ano.
d) Declara-se
que o capitão de infantaria,
adido, de
licença ilimitada, José Sal vução Barreto continua na situação do adido, mas em serviço no Ministério das Colónias, por tor sido nomeado para uma comissão de serviço nesto Ministério, nos termos do artigo 31.0 do decreto
n. o 13:H09, de 1927, sondo considorado nesta situação
desde 20 do corrente.
e) Declara-se que o capitão de infantaria, com o curso
do estado maior. Aníbal de Faro Viana, professor da
Escola Militar, acumula PRtaR funções com as de professor provisório da Escola Contruí de Oficiais.
f) Declara-se
que os cupitães de infantaria
a seguir
indicados
contam a antiguidado
de pOsto para efeitos
de veucimontos
das datas que lhes vão respectivamente
indicudus :
Jo~ó l\laria Ribniro da Silva, 8 de Novembro de 1930.
Manuel Abruuhosa
de Matos, 8 de Novembro de 19:\0.
1\1 ãrio Eugénio de Almeida Valente, 28 de Novembro
de 1930.
Ma11uol Dias, 28 de Novembro do 1030.
Paúliuo José das Dores, 31 de Dezembro
José António Guerreiro
Rebeca Júnior,
do 1931.

de 1930.

18 de Jnneiro

g) Declara-se
que o capitão Bartolomou
da SiJva Varela, promovido=u
êste põsto pelu Ordem do Exército
n.? 8, 2.n série, do correu to ano, conta ti antiguidade
de
pôsto, para efeito do venciníentos, desde 8 de Novembro
dó ano fludo,
.
,
h) Declara-so que o alferes de infantaria, na situação
de supranumerário,
Iloráclo Forreira Saloio soriu transferido por motivo disciplinar
se não estivesse naquela
situação.
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i) Declara-se que o tenente chefe de banda de música
António da Piedade Vaz de v€' .or considerado
como colocado na situação de suprauumerário
pormuuonte e não
na do quadro dos chefes de banda de música, como foi
publicado na Ordem do Exército n.? 9, 2.& sério, do corrente ano.
j) Declara-se
cionados foram
comandantes
do
inicio na Escola
e om dia afixar.

que os oficiais de infantaria abaixo mennomeados
para freqüentar
os cursos de
batalhão e do companhia, que devem ter
Prática do Infantaria
em Maio de 1932

Comandantes de batálhão
da Cruz Xerez. Manuel Afonso de
Campos,
Fernando
Sobrinho
Toscano.
José do MagnIhãis QllcÍl'OZ do Abreu Coutinho, Francisco Silvcsire
Varela o António Albino Douwons .

Capitt e : José

•

Comandantes de companhia
'I'enontes : Manuel Francisco Vidul Lopes, Raúl Nunes
da Mota, Alfredo Tõrres Baptista, .Iuirne Lourenço Guedes, Henrique
António
Pontur seM
tiliano Agu~to
Fortes, o miliciano!', do quadro especial, Vítor Carlos
Braga, Fornaudo
Eugénio da Costa Vieira, Manuel da
Mota Marques
Guerrn, Augusto dos Santos Malta e
Armando de Oliveira Pimontel.
k) Declara se que os tenentes de infantaria António
Augusto I'Ó\'OI1S, colocado no batalhão do ciclistas n. o 1,
e Manuel de Albuquerque,
colocado no regimento de infantaria n. o 11, seriam tra nsferidos por lDOtÍ\'O do informação anual se não estivessem naquelas situações.
l) Declara-se
quo o coronel de artilharia
nalva. de Figueiredo Oliveira Rocha chegou
para entrar no re poctivo quadro.

Albino

Pe-

à sua altura.

m) Doclaru-se que o major do artilharia, no quadro da
Ricardo
Moreira
do Amaral presta serviço na
3. a Repnrtição
da 3." Direcção Geral dêste Ministério
desde 15 do Junho do corrente ano.

arma,

n)

mento

Declara-s e que fica em efeito a colocnção, no regide artilharia ligeira u. o 1, insorta na Ordem do
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Exército n," 10, 2.a série, do corrente ano, do major de artilharia, no quadro da arma, José Luciano da Silva Cravo.
o) Declara-se que o capitão de artilharia, em disponibilidade, António Marques da Costa chegou à sua altura
para entrar no respectivo quadro.

p) Declara-se que, segundo parecer do Conselho Superior de Promoções de 9 de Junlto do corrente ano, o
capitão de artilharia António Peixoto Chedas passa a
ocupar na respectiva escala de acesso o lugar imediatamente à esquerda do capitão do artilharia José Carvalho do Espírito Santo.
q) Declara-se que por virtude do disposto no decreto,
com fõrça de lei, n." 19:79.2, do 29 do Maio do corrente
ano, silo considerados supranumerários
permanentes
desde Hl do mesmo mês os capitães do quadro auxiliar
de artilharia Joaquim dos Santos, Sebastião Raimundo
da Cruz Pimenta e Joaquim Simões.

r) Declara-se que os teneutes do quadro auxiliar de artiIlharia
Manuel Gomes Coelho, António José da Costa,
António do Sousa Marques e José do Oliveira chegaram
à sua altura para entrar no respectivo quadro.
s) Declara-se que o tenente do quadro auxiliar de artilharia Manuel Sequeira Estrela daria entrada no respectivo quadro se não estivesse na situação de adido.
t) Declara-se que, por despacho do 25 do corrente
mês, foi o capitão ajudante do regimento de cavalaria
n. o 1, Manuel Carpinteiro, autorizado a usar o nome do
Manuel Rodrigues Carpinteiro, devendo portanto ReI'
inscrito nos respectivos registos com este nome,
u) Declara-se que o major do ongonharia Eugénio António Duro Xavier, professor ordinário do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, acumula estas funções
com as de chefe da 2.& Repartição da Direcção da arma
de engenharia.

v) Declara-se que o major de engenharia Eduardo
Evangelista de Carvalhal, professor do rnstitnto Profissional dos Pupilos do Exército, deixou do prestar serviço na Direcção da arma do engenharia.
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x) Declara-se

que o capitão de aeronáutica,
2.° comaninterino, do grupo independente de aviação de
bombardeamento,
Joaquim Sérgio da Silva, acumula estas
funções com as de oxperimontador
de aviões das oliciuns
gerais de material aeronáutico.

Jante,

?J) Declara-se que o tenente de aeronáutica Joaquim
de Almeida Baltasar deixou de estar suspenso
das funções do serviço nos termos do artigo 170.° do regulamento de disciplina militar, devendo esta deelarnção ser
considerada como publicada na Ordem do Exército n, o 18,
2.11 série, de 1 de Novembro do ano findo.
z) Declara se que é Zózimo Soares Ramos e não Zózimo Inoz Soares Ramos o nome do alferes médico promodelo a êste pôsto para o batalhão de infantaria n. ° 47,
por decreto du 11 de Abril do corrente ano, inserto na
Ordem do Exército n.? 7, 2.~ série, do 13 do mesmo
mês.
12.°--

\tillislério da Guerra- J.& Dircc~ão Geral- 2. a Rfparlição

a) Declara-se que o major Luís Qnirino Monteiro,
capitães Aníbal Augusto Ferreira V az, Joaquim dos Prazeres Pereira,
José Raúl Alves da Cruz o Armando
Gualter da Fontourn,
alforcs António de Carvalho Sampaio, M:mllol João Ricardo, Joaquim
Manuel Vaz, Sérgio Augusto dos Santos e César da Paz Segurado e com
a patente de tenente José Maria dos Santos, Jerónimo
Xavier do Morais Sarmento
e José Gomes Silveirinha,
todos de infantaria e supranumerários,
chegaram
à sua
altura. para entrar nos respectivos
quadros.
b) Declara-se

que o capitão de infantnrin, adido, Jorge
Baptista daria ontruda no respectivo quadro se não
estivesse naquela situação.

César

c) Declaru-so
quI' o tenente de infantaria Manuel do
Nascimento Vil·ira foi exonerado dos cargos de ajudante
de campo do delegado
especial do Govêrno
da. República nos Açõros e ehofo da secção militar da Repartição do Gabinete da. respectiva
delegação.

d) Declara-se que os tenentes de cavalaria, om disponibilidade, Carlos Alexandre
Hodriguos de SOllJ'(~o José
Pimenta
Segurado
do A velar ~lachaclo chegaram à sua
altura para ontrar DO respectivo quadro.

..
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e) Declara-se que o coronel módico Francisco Diniz
de Carvalho exerceu as funções de inspector da 3.:l Inspecção do serviço de saúde desde 12 a 25 de Junho
findo.

f) Declara-se que o capitão do serviço de administração militar, em disponibilidade, João Josino da Costa
chegou à sua altura para entrar no respectivo quadro.
g) Declara-se que fica sem efeito a dotcrminação
ínserta na Ordem do Exército n, o 10. 2. série, do corrente
ano, respeitante tl colocação na 2. companhia de administração militar, do capitão do serviço de administração
militar, adjunto da delegação da 3.:1Repartição da 2.:1Direcção Geral do Ministério da Guerra, na 2.a região militar, Paulino Afonso Esteves.
II

11

li) Declara-se que o tenente miliciano do serviço de
administração militar do quadro especial Álvaro Troçolo
desistiu de servir nas colónias no corrente ano.
'l) Declara-se que o capitão do secretariado militar,
supranumorúrío,
Jacinto José Moreira chegou à sua altura para entrar no respectivo quadro.

j) Declara-se que jâ. foi distribuída a todas as unidades o estabelecimentos militares a lista geral de antiguidades dos oficiais do exército metropolitano, referida
a 31 de Dezembro de 1930.
k) Efectuando-se de 19 de Outubro a 28 de Novembro do corrente ano o curso de informação de 3.0 grau
da Escola Central de Oficiais para tenentes-coronéis
do
infunturin .o artilharia, publica-se a rolacão dos oficiais
destas armas o pôs to que são nomeados parn, a froqüência do referido curso:
Infantaria:
Torcato }!aria Cnrroirn da Costa, adido, em serviço
no Ministério das Finanças.
Alfredo Humberto dos Anjos Câmara, no quadro da
arma.
Antero Homem de Noronha, na delegação n.? 1 do
distrito do recrutamento e rosorva n." 22.
Júlio César Moreira Sal s, no distrito de recrutamento e reserva n. o 18.
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Geraldes de F'izueircdo
Abreu o Castro, na Direcção
da arma de infantaria.
Alberto
Pinto Tasso de Figueiredo,
no batalhão de

caçadores n." 2.
João Álvaro dos Santos Silvano, no distrito de reCI'UP, reserva
n. ° ~O.
António Joaquim
do Almeida Valente, no regimento
de infantaria
n." 18.
Afonso Henrique Barboitos Pinto, no distrito do recrutamonto e reserva 11.° 6.
•
José Martins'
Carneira,
no batalhão
de caçadores

tamen to

n.? 6.
Artilharia

Carminé

:

Ribeiro

de Melo Nobre, com o curso do estado maior.
Aníhnl César Valdez de Passos e Sousa, com o curso
do estado maior, no Colégio \1ilitar,
Luiz Montoiro N unos da Ponte, no quadro da arma.
Gaudéncio José na Trindadt·,·no
grupo mixto independente de artilhuria montada n.? 14.
António Gonçulves
Pinto Júnior, no grupo de defesa
submarina
de costa.
José Cortez dos Santos. com o curso do estado maior.
Eduardo Avelino Rumos da Costa, no quadro da arma.
Abel de Abreu Soto :\Iaior, no regimento do artilharia
de costa n, ° L
Daniel 1\ ugusto Pinto da Sil vn, no regimento de artilharia Jig-eir1l.n." 5.
Fernando
Cardoso
de Albuquerque,
na Direcção da
arma do artilharia.
As autoridados
militares
de qlu'm dependam os oficiais norm-ados dC\'t'JU promover que os mesmos soj.im
mundanos aprosontnr
na Escola Central do Oficiais pelas
doze horas do dia 18 de 0utulll'0 próximo,

l) Declara-se qUf\ o major do infantaria António Fornandr-s Varão, doru tido 1H'1a. Ordem do Exército n, o 8,
2." série, do corrente ano, estuva na siruacão ne roformado nos termos do artigo 5.° do decreto n. o 18:25:3.
m) Declara so que o tenente José Filipe Pereira Piçarra, demitido pela arriem rio Exército n." 1012." série,
do corrente ano. estava na situação do reformado.
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Obitunrlo

1931
Maio
Junho
»
»
»

»

28 -

Tenente, na situação de reserva, Francisco Cândido da Silveira Maciel.
2-Capitão
capelão Elí-io Mateus de Campos,
5 _ Major médico miliciano
Cândido
N unos Madureira.
8 - Tenente de aeronáutica
Manuel da Encarnação
Abreu.
13 - Coronel, na situaçâo de reserva, Artur de Calça e
Pina da Câmara Manuel.
22 - Capitão,
reformado, Venâncio César Rodrigues.

HectificllQÕC

S

N a Ordem do Exército

n.s 9, 2," série, do corrente ano, P: 276,
deve ler-se: «Manuol José Estêvão Gu irnarãise ; 1" 293,1. 41 e 42, onde se lu: "tenente da Escola Pr-ática de Artilharia,
Verg-ílio <lu Almeida Pires
Monteiro u , deve ler-se: «alferes da Escola Prática de Artilharia,
Guilherme Vergilio de Almeida Pires Monteiro».
Na Ordem de Exército n.s 10,2. série, do corrente ano, P: 304,
1. 23, onde se lê: "Cristóvão Jaime ele Assunção», deve ler-se:
"Cristóvão Jaime do Ascensão»; p. 305, I. !) e 10, onde se lê: "Cândido Apolinário ria Silva», deve lcr-se : -Cândido
Apolinário Macedo da Silvue ; 1. 20, onde se lê: "João Machadou, (j,.V'tl Iorse :
"João Machado da Rocha" j onde se lê. Lr-ouar do On.llno (la Si! va
Branco». deve ler-se: «Leonel Ondino da Silva Franco»; I. 21, onde
se lê: "Ralai Ferreira da Costa", deve ler-se: «Raúl Per. ira da
Oostav ; I 26 e t7, onde se lê: «serviço de udmiuistraçâo militar»,
deve ler-se: «sccretar iado militar" j p, 310, 1. 13, onde se lê: "Fernando Lapa de Oliveira", deve Ior-se : ..Fernando Lapa de Oliveira
Correia",

1. 15, onde se lê: ,,!'\Ianllel Estêvão Guimarâis»,

1

Júlio Alberto de Sousa Schiappa de Azevedo.
Está. conforme.

MINISTÉRIO

DA GUERRA

24 DE JULHO DE 1931

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(2.a Série)

Publica-se ao exército o segui"te:
1.° - Decretos
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
Usando da faculdade que mo confere o n.? 3.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro
do 1926, por fôrça do disposto no artigo LOdo decreto
0.° 15:331, do 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra
e em conformidade
com a decisão do
Consolho do Ministros,
nos tormos do disposto ·no artigo 2.° do docreto n.? 19:5G7, do 7 de Abril de 1931,
o por so acharem incursos nos artigos 1.0 deste decreto
o dos decretos n.OS 19:594 o 19:595, ambos de 10 do
Abril de 1931, hei por bem decretar o seguinte:
Que sejam domitidos:
Capitães:
chefe de música, reformado. Augusto César
Loureiro, de infantaria António de Azevedo Bettencourt,
Pral1cisco Salgueiro da Silva, José .António do Carmo e
Luís Carlos dos Reis, do serviço de administração
militar José da Câmara Sampaio;
tenentes:
do quadro auxiliar do engenharia
Boavontura
Marques
Leitão,
do
serviço de administração
militar Henrique Carlos Moura,
do infantaria Albino Estanislau
Bettcucourt de Quadros,
Agostinho
João de Sousa
Marques,
Agostinho
José

360

ORDEM DO EXfRCITO

N.· 12

2.' Série

Vieira da Areia. J01l.0 Baptista
Pereira Rodrigues
o de
artilharia Fernando
Mesquita Pimontol de Simas da Silveirn Gabriel;
alferes,
reformado,
Arnaldo
Augusto
Qnintas e de infantaria José Santamarina.
Primeiros
sargentos:
do infantaria
Agostinho
Fernando e Filipe Nunes Claro; músico, reformado,
FranCiRCO Emídio
Pimental Brasil o músico Francisco José
de Ávila; segundos
sargento!':
de infantaria
Alberto
Jos6 de Almeida.
António Tuna. António Vorlssimo,
Augusto Rodrigues
da Silva, Francisco
Natalino
dos
Heis, Henrique
Melq uíades Leite da Silveira, Hermínio
Ribeiro da Silveira
Carvalho,
Humberto
Cordeiro
da
Silveira, João Gil, João Moniz Esçomilha, João Serafim
do Canto, José António Camoezas,
J OSÚ Botelho, Jo é
da Ponte, Luurónio
da Costa Soares, Luís Prudêncio,
Manuel da Luz Barbosa o Emídio Augusto da Silva, de
artilharia
Gabriel Campos do Vale, músicos Francisco
Augusto Dias, Joaquim Augusto dos Hei, Alberto Augusto de Chaves, Fernando
Vieira Bento, Manuel da
Silva Machado; I\lnnucl José Rodrigues,
Manuel Raposo
Soares, 'I'iago dos Santos Marques, Francisco José Dias)
Raúl da Silva e Saúl GOIIHl3 Pedro Leitão, de infantaria Luís Alexandrino
dos Heis, corneteiro
Joaquim
ela
Silva, artífice José Simões e furriel do infantaria
José
Gabriel Vieira.
O Ministro da Guerra assim o tenha, entendido (3 faca
executar.
Paços do Governo da República,
1 do Junho

de 1931.......-A

TTÓ."W

Ó'CAR

DE FRAGOSO CARlIONA-

Júlio Alberto de Sousa Scluappa de Azeceda.

2_ o - Por li retos de 11 do corrente mês:

Abatido ao efectivo do exército o alfere farmacêutico,
no quadro do oficiais f. rmacêuticos, José "Maria do S .jX41S Serra por 1<'1' si lo nomeado
segundo tenente farmacêutico naval }lor decreto do 23 do Junho do correnteano.
2.' região militar- Qua.rtel genera.l
'I'eneotc-coronel,
com o curso do e tado maior, o
major do artilharia,
com o me 'lUO curso, Salvador d

Oliveira Pinto da França,

2.' Série
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Batalhão de metralhadora.s n.· 3
Tenente-corouol,
Pires de Morais.

O

major,

comandante,

Agostinho

Di reoção da. arm a de artilha.ria

Coronel, supranumerário
permanente,
o tenente-coronel de artilharia,
supranumerário
permanente,
Anacleto
Domingues dos Santos.
Quadro da arma. de artilharia.
Capitão,
o tenente Artur Rebêlo de Almeida,
contando a antiguidade
ptlra todos os efeitos desde 18 de
Abril último.
Regim~mto de artilharia
Major,

o capitão

Bernardo

Gabriel

Regimento de artilharia
Capitão,

O

tenente

Artur

ligeira n.O 5

Elias

ardoso

Júnior,

de.oosta n.s 1
da Costa.

Adidos

Tonentes-corouéis,
OS majores
de ar til hari a , adidos,
em serviço no ,i\{inistério da Instrução
Pública,
José
Agostinho e professores
da Escola. Militar, :Miguel Pereira Coutinho e António Baptista do Carvalho.
Reserva
Coronel do artilharia,
inspector
interino da 3. a Inspecção de Artilharia,
Alfredo de lIelo Faria e capitão
picador,
da Escola Prática
de Cavalaria,
José Maria
I 'antn
Clar , o primeiro
uos termos do § único do artígo 78.0 do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro do
1929, modifieado II lo artigo 1.0 do d creto 0.0 19:175,
de 27 de D zombro de 1930, o o egundo por ter atingido o limite de idud , nos termos do § 3.0 do artigo 10. o
do decreto n." 17:3it, de 27 d S ternbro do 1929, devendo ser COD ide rado nesta sitr aç-!o de d 10 do corrente mês,
Reforma

Brigadeiro
de infautaria, .insp ctor interino da 1.& Inspeccão d infantaria,
.Ioaqnim M(\nde Caboçadas,
nos
termos do § L!) do artigo :3.0 do decreto n." 19:141, do
19 de Dezembro do 1930.
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3. o - Por decreto de 16 do corrente mês:
Ilillistério da Guerra - L a Direcção Geral-

P

lleparliçâo

Nomeado auditor adjunto dos Tribunais Militares Territoriais de Lisboa o juiz de 1. li classe bacharel Aquiles Manuel Brochado Brandão, devendo apresentar-se em
1 de Setembro próximo.

4. o - Por decretos de 18 do corrente mês:
lliuistrrio

da Guerra

-1_&

Direcção Geral-

ta Reparllção

Negado provimento ao recurso n.? 2:130, interposto
perante o Conselho do Recursos pelo tenente do quadro
auxiliar de artilharia Aristides Lopes Vieira, por não
ter fundamento legal.
Extinto o recurso n." 2:144, interposto perante o Conselho de Recursos pelo então tenente- coronel de artilharia Jos6 Severiano Faria de Abreu, actualmento coronel.
Concedidas as vantagens de que trata o artigo LOdo
decreto n." 18:674, de 26 de Julho de 1930, desde as
datas que lhes vão designadas, aos oficiais em seguida.
mencionados:
Por terem completado o tempo de permanência no oficialato
desde as datas em que são considerados tenentes, nos termos
do decreto n.v 1.7:378,de 27 de Setembro de t929, necessário
para o primeiro aumento de 1.0por cento sôbre o sôldo :

Infantaria-majores:
do extinto corpo do estado maior
e inscrito na escala. dos cupitãos da arma de infantaria
Jorge Dias da Costa, adido ao quadro, dosde 1 do Julho de 1930, Eugénio 1"0 de Parada e Silva. Leitão, no
regimento de infantaria n. o 6, desde 20 de Junho de
1931; capitães: Josó Malta, supranumerário permanente,
desde 1· de Dezembro de 1930, José da Encarnação Alvos de Sousa, no distrito do recrutamento e roserva
n.? 4, dosde 1 do Dezembro de 1930, ficando nula o de
nenhum efeito a parto do decreto de 10 do Janeiro de
1931 que lho concedeu as mesmas vantagens; artilharia-e-coronel J086 Severiano Faria de Abreu, supranumerário permanente, desde 20 de Junho de 1931, capi-
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tão miliciano do quadro especial Francisco da Silva
Pinto, nas oficinas gerais de material de engenharia,
desde 1 de Julho de 1930; dentistas, milicianos do quadro especialcapitães: Francisco de Faria Lagoá, no
Hospital Militar Principal do Pórto, desde 1 de Julho de
1930, José Brum da Silveira Júnior, no IIospital Militar
Principal de Lisboa, desde 1 de Dezembro de 1930.
Idem, para o segundo aumento de tO por cento sôbre o sôldo:

Infantaria - capitão João Augusto Gonçalves, supranumerário permanente, desde 1 de Dezembro de 1930;
médico, tenente-coronel Mário Moutinho, no Hospital
Militar Principal de Lisboa, desde 1 de Julho de 1930.
Regimento de artilharia ligeira n.· 2

Alfores veterinário, sem prejuízo de antiguidade, o
primeiro sargento cadete n." 38, do regimento de cavalaria n. ° 7, José Teotónio Pereira Prestes da Fonseca.
Adidos

Capitão, o tenente de infantaria, adido, com licença
ilimitada, Manuel Francisco Vidal Lopes, contando a
antiguidade desde 30 do Setembro de 1929.
Tenente do regimento de.infuntarin n.? 10, Herculano
São Boaventura de Azevedo, o alfores veterinário, do
regimento de artilharia ligeira n.? 2, Ciríaoo António
Sousa Costa, por terem sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes, respectivamente,
do Ministério das Finanças, na guarda fiscal, e do Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
devendo ser considerados nesta situação desde 9 o 15
do corrento mês.
Disponibilidade

Coronel de engr-nharia, adido, Duarte de Figueiredo
do Nascimento Veiga, que de regresso do Ministério das
Colónias se apresentou em 16 do corrente mês.
Reserva

Capitães, de infantaria, supranumerário permanente,
do depósito geral de material de aquartelamento, José
de Matos Lamúria, (\ do quadro de oficiais médicos auxiliares do exército, José ~Iaria Soares de Melo, o primeiro por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela
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junta hospitalar de inspecção e o segundo por ter atingido o limito de idade nos termos do § 3.0 do artigo 61. o
do decreto n. o 12:017, de 2 de .Agosto de 1926, devendo
ser considerados nesta. situação, respectivamente, desde
(3 e 13 do corrente mês.

5.0_

Por decretos ne 24 do corrente mês:
11illistério da Guerra - !.a Direcção Geral- 1. a Repartição

Condecorado com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços, nos termos da alínea a) do § 2.° do
artigo 8.0 do regulamento para a concessão da medalha
militar, de 28 de Setembro de 1017, com referência à
última parte do artigo 10.° do mesmo regulamento, o
coronel de ínfantarla, com o curso do estado maior, na
situação de reserva, professor do Colégio Militar, João
António Correia dos Santos.

Ministério da Guerra - 1.~ llil'ecção Gcral-

2. fi Rel);ll'ti~áo

Negado provimento ao recurso n.? 2:118, interposto
perante o Conselho de Recursos pelo aspirante a oficial
de infantaria Alberto Augusto de Figueiredo Sarmento,
por não ter fundamento legal.
Concedidas as vantagens de que trata o urtigo 1.0 do
decreto n." 18:G74, do 2G de Julho de 1930, desde as
datas que lhes vão designadas, aos oficiais em seguida
mencionados:
Por terem completado o tempo de permanência no oficial ato
desde as datas em que são consíderades tenentes, 1108 termos do decreto D.O 17:378, de 27 de Setembro do 1929, modificado pelo decreto n.v 19:069, de 27 de Novembro de
i930, necessário para o primeiro aumento de 10 por cento
sôbre o sôldo:

Infantaria'I'enontc-coronol José Maria Eugénio da
Silva Trindade, adido, no Ministério do Comércio, de de
8 de Maio de 1930, major Carlos Alberto Ferreira Henriques, na. guarda nacional republicana, desde 1de Julho
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de 1931, capitão J osé Luiz Fontoura de Sequeira, no
batalhão de caçadores n." 3, desde a data em quo começar a receber o sõldo de capitão; ca . laria -- coronel
Arnaldo
Martim Afonso Clrichorro da Costa, no regimento de cavalaria. n.? 9, desde 1 de Julho de 1931;
administração militar - major António Augusto da Costa
.Alvcs, no quadro, desde a data cm que começar a receber o sôldo de major, tenente J..ntónio Esteves de Carvalho, na 3. a companhia ti administração militar, desde
1 de Julho de H)31; quadro auxiliar de artifharia - majores: Manuel Ascenso Marques, na Direcção da arma
de artilharia, António José de Simas, na fábrica de equipamentos e arroios. Joaquim dos Santos, no depósito
geral de material de guerra, desde as datas cm que
omeçarem a receber o sOldo de major.
Quadro da arma de artilharia

'I'enonte de artilharia, adido,
mão Canhoto, que de regresso
nias se apresentou em 21 do
mento de vacatura no respectivo
Supranumerário

António Pinto de Balsedo Ministério das Colócorrente, para preenchiquadro.

permanente

Tenente, o alferes do quadro auxiliar de artilharia,
supranumerário
p rmanente,
Man iel Pereira, contando
a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1928.
Adidos

Capitão, supranumerário permanente, do batalhão de
'caçadores n.? 6, Rafael de Azevedo Gamas, e tenentes,
do regimente de infantaria 0.° 18, Luiz Artur Teixeira,
e de aeronáutica António Augusto David, por terem
sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes, rnspectivnmento,
dos Ministórios do
Interior, na guarda n eional republicana, das Finanças,
na guarda fiscal e das Colónias, nos termos do artigo 31.°
do decreto n. o 13 :309, de 23 de Marçc do 1927, devendo
SOl' cou. iderudos
no ta situac o, o sogundo desde 18 do
corrente mõs
os restantes desde 20 do mesmo mõs,
Disponibilida.de

Capitão do cavalaria, adido, António Barnta de Matos
Heítor, que do regresso do Ministério das Colónias se
apresentou em 20 do corrente mês.
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Reserva

Coronel de artilharia, graduado, José Augusto Pereira
Gonçalves Júnior, e tenente de infantaria, supranumerário permanente, Sil vino José de Carvalho, o primeiro
por ter atingido o limite de idade, nos termos do § 3,0
do artigo 10,0 do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro
de 1929, e o segundo por ter sido julgado incapaz de
serviço activo pela junta hospitalar de inspecção, devendo
ser considerados nesta situação, respectivamente, desde
22 e 13 do corrente mês,
Reforma

Coronel do regimento de cavalaria n.? 8 Acácio Adjuto
Augusto Nunes, e capitão, na situação de reserva,
Adrião de Andrade, o primeiro por ter sido julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar. de inspecção e o segundo por ter atingido o limite de idade, nos
termos do § 4,0 do artigo 10,0 do decreto n." 17:378, de
27 de Setembro de 1929, devendo ser considerados nesta
situação, respectivamente, desde 6 e 22 do corrente mês,

Ministério da Guerra -1.

a

Dil'ec~âo Gcral- 3. a Rel"lrli~âo

Major, supranumerário, chefe da 4./1Secção, o capitão
de infantaria Manuel António dos Santos, contando a
antiguidade desde 17 do corrente mês.

6. 0_ Pertarlas

Por portarIa de 7 do corrente mês:
ftlillislério da Guerra - 3.a Dircc~ão GCl'aI- '1./1Rrl'arli~ão

Tendo o capitão de engenharia Virgílio Garcia Braga
manifestado excepcionais qualidades no comando da sua
unidade, e bem assim na. direcção das escolas de rocrutas, manda o Governo da República. Portuguesa, pelo
Ministro da Guerra, louvar o referido oficial pela muita
competência técnica e grande dedicação pelo serviço que
tem manifestado em anos sucessivos na direcção da oscola de recrutas. daquela unidade.
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Por portarias de 24 do corrente mês:
Miuislrrio

da Guerra - RCllil!'liçáo rio Gabinete

Louvados
os generais Miguel Baptista
da Silva Cruz
e Amílcar do Castro Abreu o "Mota, o brigadeiro
Aníbal
Augusto Ramos de Miranda e o coronel de artilharia,
com o curso do estado maior, José Alberto da Silva
Basto, respectivamente
directores
das La e 3. a Direcções Gerais dêste Ministério,
sub-chefe do estado maior
do exército e director da 2.11 Direcção Geral, e bem assim
os chefes das repartições
e mais oficiais dependentes
das
referidas direcções gerais, pela maneira inteligente,
leal
o criteriosa
como desempenharam
as suas funções, tendo
contribuído com a sua atitude para facilitar a acção do
Ministro da Guerra.
Louvado
o coronel do artilharia José Jorge Ferreira
da Silva, pela maneira inteligente. e criteriosa como se
houve no desempenho
das funções de chefe da Ropartição do Gabinete
do "Ministro, onde revelou grandes
qualidades
de oficial distinto e ponderado,
qualidades
estas que, aliadas fi uma grande lealdade, dedicação, 7.;610
e espírito do sacrifício, muito contribuíram
para facilitar
a acção do mesmo Ministro.
Louvado
o coronel de infantaria,
com o curso do
estado maior, Alberto Guerreiro Peixoto o Cunha, peja
maneira inteligente, leal o criteriosa como desemponhou
os serviços, por vezes difíceis, quo pelo mesmo Ministro
lhe foram confiados, nos quais demonstrou
invulgares
qualidades de chefe o do oficial do estado maior, muito
contribuindo
assim para. o prestígio das institurções militares, sendo tais serviços
considerados
importantes
e
extraordinários.
Louvado
o coronel de artilharia
Camilo Amândio da
Silva Sena, pela maneira inteligente,
leal e criteriosa
como desempenhou
os serviços q\lfl pelo mesmo Ministro
lhe foram confiados, nos quais demonstrou
grandes qUàlidndes de oficial distinto e sabedor, muito contribuindo
com a sua acção para o prestígio
das institutçõcs
militaros, sendo tais ser viçcs considerados
importantes
O
estraordínários,
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Louvados os oficiais em seguida designados,
pelo modo
como desempenharam
os serviços de que fornm oncarregados na Repartição
do Gabinete do Ministro, demonstrando, a par da maior lealdade, zêlo e dedicação pelo
serviço, uma nítida compreensão
dos seus deveres militares: tenente-coronel
do engenharia,
chefe do Protocolo
do Ministério da Guerra, Augusto de Azevedo e Lemos
Esmcraldo de Carvalhais ; major de infantaria, na situação de reserva,
Jaime Madeira Pinto; capitães:
do secretariado
militar, Olímpia Manuel Pedro de Melo e Manuel Grilo da Cruz Andrade,
de artilharia,
Gonçalo
Artur Pereira Coutinho e Aníbal Afru X azos; tenentes:
de infantaria,
António Azevedo dos Reis e J oão Martins de Barros;
de infantaria,
com o curso do estado
maior, Fernando
dos Santos Costa; de artilharia,
José
Diogo Ferreira
Martins e do secretariado
militar, Manuel
da Cunha Lusitano;
alferes do secretariado
militar António Saro Negrão.
Louvado o major de infantaria, com o curso do estado
maior, Raúl Frederíco
Rato, pela maneira. inteligente,
leal e criteriosa como desempenhou
os serviços que pelo
mesmo Ministro lho foram confiados, nos quais domonstrou grandes qualidades de oficial distinto e sabedor,
muito contribuindo
com a sua acção para o prestigio das
institutções
militares,
sendo tais serviços
considerados
importantes
e oxtrnordinários.
Louvado o capitão de infantaria Artur Ernesto Campos de Oliveira. Pinto, pelo muito z010 e actividado com
que desempenhou
as funcõos de ajudante do campo do
Mínistro da Guerra, demonstrando
no cumprimento
dos
seus deveres, a par da maior lealdado, muit dedicação
pelo serviço,
Louvado
o tenente
de infantaria
Fernando
Martlus
Salgado, polo muito zêlo e actividade com que desempenhou as funções de ajudante
do campo do Ministro da
Guerra,
demonstrando,
no cumprimento
dos seus devores, a par da maior lealdade, muita dedicação pelo serviço.
Louvado
o coronel de infantaria
Casimiro Vítor de
Sousa 'I'olos, comandante
da Escola. Prática do Infanta-
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ria, pelo zêlo, dedicação e superior critério com que tom
orientado
os trabalhos
da mesma Escola, conseguindo
pela sua dedicação elevar o nivol da instrução da arma
do infantari
, muito contribuindo
para. o bom nome
daquela Escola e eficiência dos CUISOS o trabalhos nela
realizados.
Louvado o major de infantaria, com o curso do estado
maior, Raúl Frederico
Rato, director
da instrução
da
Escola Prática de Infantaria,
pelo zõlo e dedicação manifestados
no desempenho
dessas funções, muito contriUuindo para o bom nome da referida Escola e eficiência
dos cursos o trabalhos
ali realizados.
Lo vado o capitão de infantaria
Carlos Alberto Barelos do Nascimento
o Silva, pelo zelo e dedicação,
superior
critério c muita competência
manifestados
no
comando do batalhão escolar da Escola Prática de Infantaria, durante o exercício de fogos renis que se realizou
no dia 20 de .T unho findo com a assistência do 'Ministro
da Guerra,
e ainda pela maneira. como tem contribuido
par o bom nomo da referida Escola e eficiência dos trabalhos ali realizados.
Louvado
o tenente de infantaria
Luiz do Carmo dos
Inocentes,
comandante
do pelotão do carros de acompanhamento da Escola Prática de Infantaria,
pela maneira
como rapidamente
pôs em condições do dirigir O pelotão
de carros ligeiros do acompanhamento
e ainda pelo zõlo
e dedicação manifestados
no desempenho das funções do
quo se acha investido,
muito contribuindo
para o bom
nome da referida Escola o oficiência dos cursos e trabalhos alí realizudos.
Louvados os oficiais inatrutores
da Escola Prática de
Artilharia
0, em especial.
o major José do Carmo da
Silv a Dias e os capitães A rruando J0::;6 de Matos e Joaquim do Olivoira Leito, pelo inexcedível zêlo, dedicação
o Invulgares qualidades de trabalho que têm manifestado
como instrutores
dos cursos de comandantes
do grupo O
cursos de comandante
de bataria, serviços que desempenharam cumulativamente
com outros que tlnh m a sou
-cargo, conseguindo
pelo seu osfõrço suprir as dnficiêucias
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a man-

Lonvado o coronel de engenharia
Manuel Gonçalves
da Silveira
Azevedo e Castro,
comandante
da Escola
Prática de Engenharia,
pelo zõlo e dedicação manifestados no desempenho
das funções do que se acha invostido,
muito contribuindo
com a sua orientação
para o bom
nome da referida Escola e eficiõncia dos cursos e trabalhos nela realizados;
Louvados
os tenentes de engenharia
Manuel Vassalo
e Silva e Luiz Maria Bastos de Carvalho, o alferes de
engenharia
Artur
Augusto
Lopes,
o tenente médico
Edmundo
Seabra
Cancela o o alferes veterinário
Mário
Cândido do Sousa, pela dedicação e invulgares
qualidudos
do trabalho que têm manifestado
na instrução
de gases
ministrada
na Escola Prática do Engcuharia,
muito contribuindo
para. o bom nome da referida
Escola e eficiência dos trabalhos nela realizados.
Louvado o tenente-coronel
do serviço do administração
militar Abeillard Armando do Mira Saraiva, comandante
da Escola Prática do Administrução
Militar, polo zõlo e
dedicação manifestados no desempenho do cargo de qno
se acha investido, muito contribuindo'iparu
o bom nome
da referida Escola e eficiência dos trabalhos nela realizados.
Louvado o capitão do serviço do administração
militar
António da Silva Simões, adjunto da Escola Prática de
Administração
Militar, pela sua dedicação, inteligõncia e
qualidades
de trabalho,
revelados no estudo de um modêlo de cozinha rodada da sua autoria, que, ao sor presento às autoridades
superiores
do exército, mereceu os
melhores
elogios não só pelas vantagens
q ue oferece
sõbre as cozinhas estrangoirns que actualmente tomos om
uso, por melhor so adaptar
ao sistema do alimentação
, do nosso soldado, mas ainda porque, submetida a. várias
experiências,
tem dado os melhoros resultados,
demonstrando assim o seu autor uma nítida compreensão
dos
seus deveres militares
aliada às mais bolas qualidades
do inteligência o muita dedicação pela instrução militar,
pelo que o seu voluntário
osfórço veio preencher uma.
importante
lacuna neste ramo do material.
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Tendo-se
realizado
na Escola Prática
de Cavalaria
uma série do exercícios para complemento
de trabalhos
dos cursos de comandantes
de esquadrão
e de grupo de
esquadrões,
ao último dos quais assistiu o Ministro da
Guerra com o chefe do estado maior do exército, e em
que juntamente
colaborou o batalhão de pontoneiros
na
construção
de uma ponte de barcos sõbro o Tejo, e havendo-se reconhecido
o elevado grau de instrução
que
em tudo se revelou e tornou digno do menção, manda
o Govêrno
lia República
Portuguesa,
pelo Ministro da
Guerra, publicar os seguintes louvores :
Louvados
o coronel de cavalaria João Namorado
do
Aguiar e o major de cavalaria Francisco de Assis Jara
de Carvalho,
respectivamente
comandante
e segundo
comandante
da Escola Prática de Cavalaria, pelo critério
com que têm orientado os trabalhos
da mesma Escola,
conseguindo
pela sua dedicação elevar o nivel da. instruo
ção da nossa cavalaria e tornar a sua Escola digna
dês se nome.
•
Louvado o tenente-coronel
Humberto Leopoldo Se,·orim do Sequeira
Morais, comandante
do batalhão
de
pontoneiros,
pela competência,
dedicação e intorêsse com
que tem instruído
c organizado o seu batalhão, apesar
das dificuldades
mnteriais
com que tom lutado, conseguindo transformá-lo
numa unidade eficiente e notável
pelo aprumo o maneira correcta como executa os trabalhos técnicos da sua especialidade.
Louvados
os instrutores
laria, especialmente:

da Escola

Prática

de Cava-

O major do cavalaria
Afonso 'I'alaia Lapa de Sousa
Botelho,
pelo seu grando amor aos estudos militares,
principalmente
aos da sua arma, pela grande dedicação,
competrncia
e zelo no serviço do director da instrução
da Escola Prútica
de Cavalaria,
conseguindo,
pelo seu
porte militar e polo seu saber, levantar o nível de instrução dos quadros da mesma Escola o olovar o seu bom.

uomo ;
O tenente do cavalaria Jaime Trancoso Leoto do Rêgo,
pela actividade,
dedicação o competência com que tem
coadj uvado o comando da Escola Prática do Cavalaria
na. execução dos oxorcícíos
que muito têm contribuído
para firmar a instrução dos quadros e o bom nome da.
Escola.
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llinislério da &uerra - i. n )}írecçáo Geral- I.·~ Rerólrtiçâo

Louvado o coronel de infantaria, com o curso do estado maior, na situação de reserva, professor do Colégio
Militar, João António Correia dos Santos, por ter estudado em Paris, à sua custa, junto de La Ligue pour
LJ Inetruction des Illetrés, os métodos rápidos de leitura
e escrita postos om prática no exército francês para
combater o analfabetismo, fazendo publicações e conferências nas sedes das regiões militares o na Direcção da
Arma de Infantaria, divulgando o método Seript, inventado por pedagogos ingleses e por õle aperfeiçoado, missão esta considerada como comissão im portante o extraordinária de serviço militar.

7.

o-

Por determinação do Govêrno da Repúbllca:
~Iillistério da Guerra-La

Dirceção Geral-2.a

I\cllarlição

Chefe da 2.a secção, o major de infantaria, adjunto
interino, Alberto Herculano do Morais.
Adjuntos: o capitão de artilharia, 110 quadro da arma,
Alexandre António Moura de Azevedo o o alferes do
secretariado militar, supranumerário,
António Alberto
Leopoldo.
)Iillislério da Guerra - 2." Direcção Geral

Vogais do Conselho Fiscal a que se refere o artigo 5.0
do decreto n." 19:816, de 2 do Junho findo, o coronel de engenharia, chefe dos serviços meteorológicos do exército,
Pedro Fava Ribeiro de Almeida, o os tenentes-coronéis,
de artilharia, da frente marítima do defesa de Lisboa,
Franclsco António Real, e do serviço de administração
militar, das inspecções do mesmo serviço, Manuel
Eduardo }lartins o João Maria Ponteado Pinto.
Adjunto da B.a Repartição, o tenente miliciano do SOl'viço do administração militar, do quadro especial, da
Direcção do mesmo serviço, Raul Pena e Silva.
2.· região militar
, Direcção do serviço de obras e propriedades militares

Chefe de secção, o tenente do regimento do telegre-fistas Eduardo do Cam poso
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Quadro da arma de infantaria

Capitães, do regimento de infantaria n.? 6, José António Teixeira Suuvedra o da escola pratica da arma,
Pomp "U Lõbo do Sousa.
Regimento de infant.aria n.O 4
Segundo comandante, O tenente-coronel do infantaria,
no quadro da arma, Carlos Alberto Gonçalves Marques.
'I'enonto coronel do infantaria, no quadro da arma,
João Carlos de Vasconcelos.
Tenente de infantaria, no quadro da arma, Henrique
Maurício J orgo do Lima.
Regimonto de infantaria n.· 15

Capitães de infantaria, no quadro da arma, Silvério
do Amaral Lebre, e supranumerário permanente, Dâmaso Baptistu de Sonsa.
Regimento de infanta.ria n.· 16

Capitão do infantaria, supranumerário
permanente,
Joaquim da Silva.
Tenente do regimento de infantaria. n.? 21, Francisco
Pinheiro.
Batalhão de infantaria n.· 47

Comandante interino, o major de infantaria, no quadro
da arma, Henrique Gomes da Silva Júnior.
Capitães do infantaria, no quadro da arma, Albano
Augusto Dias, António faria da Silva Mendes e Domingos Augusto Borges.
Tenentes de infantaria, no quadro da arma, Miguel
Crístóvão
de Araújo o Frederico Augusto Lopes da
Silva Júnior.
'
Alferes, com a patente do tononto, supranumerário,
Jacinto Gonçalves Godinbo.
Batalhão de infanta.ria n.· 72

Comandante interino, o coronel de infantaria, no quadro da arma, Pedro Serpa Afonso.
Segundo comandante interino, o tenente- coronel de
infantaria, no quadro da arma, Alfredo Humberto dos
Anjos Câmara.
Teuonte coronel de infantaria, no quadro da arma,
Casimiro Amorim Soares de Albergaria.
Major do infantaria, no quadro da arma, António Tom az de Aquino Ta va ros Júnior.
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Capitães
de infantaria,
no quadro da arma, Gonçalo
Lobo Pereira Caldas de Barros, Joaquim Monteiro Arruda, Inácio
Carreiro
Gaspar
Teixeira,
Lníz Faria e
Maia Cunha, Manuel Moniz de Resendes, João Moniz da
Ponte Júnior e José do Sousa Paz, o supranumerário
permanente,
Jaime Adelino César Gomes.
Tenentos de infantaria,
no quadro da arma, João Pascal Machado de Benevides, Henriqne Leonardo da Silva,
Manuel do Nascimento
Vieira, Carlos do Rõgo Pímentel,
Francisco
da Costa o José Júlio Vieira, e, supranumerário permanente,
Domingos Carvalho.
Tenentes milicianos de infantaria,
do quadro especial,
Augusto Oliveira da Cunha o Manuel Rosa Cymbron de
Faria o Maia.
Batalhão de infantaria n." 97
Capitão de infantaria, no quadro da arma, Abel Magno
do Vasconcelos.
Tenente do serviço de administração
militar, no quadro dos oficiais do mesmo serviço, Salvador Pereira da
Silva.
Batalhão de caçadores n.O3
Comandante,
o tenente-coronel
lhadoras n. o 3, Agostinho Pires

elo batalhão
do Morais.

do metra-

Batalhão de caçadores n.s 5
Tenente
do regimento
de infantaria
Augusto dos Santos Alberto.

n." 11, Joaquim

Batalhão de caçadores n.s 7
Tenente do infantaria,
adido, com licença ilimitada,
Francisco
Pedro Simões e Silva, pelo pedir e para os
efeitos das alíneas a) e c) do artigo 43.0 do decreto
n.? 17:378, de 27 de Setembro do 19~9, substituído pulo
artigo 1.0 do decreto n.? 19:175, de 27 do Dezembro do
ano findo.
Batalhão de oiclistas n.v 1
'I'enente do regimento
de infantaria
n.? 21,
Joaquim Ribeiro, por motivo disciplinar.
Batalhão de metralhadoras
Tonente
do infantaria,
no quadro
Adriano Fonseca, pelo pedir.

António

n.O3
da

arma,

Carlos

2.' Série
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Distrito

de reorutamento

Tenente de infantaria,
tista Vilan Pereira.
Distrito

e reserva

n.s 8

no quadro da arma, José Bap-

de reorutamento

Tenente de infantaria,
Henrique Pinto.
Direcção
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e reserva

no quadro

da arma

n." 20

da arma, Tadeu

de artilharia

1.& Repartiçfio

Chefe, o coronel de artilharia, supranumerário permanente, adjunto, Anacleto Domingues dos Santos.
Adjuntos, o major de artilharia, no quadro da arma,
João Vítor Ferreira da Fonseca o o capitão da mesma
arma José Carvalho do Espírito Santo.
2.· Rellnrtíçuo

Chefe, o coronel de artilharia, da La Repartição, Camilo Amândio da Silva Sena.
•
Adjuntos, o tenente-coronel de artilharia Fernando
Cardoso de Albuquerque e o major da mesma arma João
Pedro Alves Júnior, ambos da La Repartição.
3.· Repartiçuo

Chefe, o coronel de artilharia, da 2. a Repartição, Joaquim da Sil veira Malhoíro,
Adjuntos, o major do quadro auxiliar do artilharia
António Augusto Teixeira Baptista, os capitães, de artilharia, Manuel Gustavo do Abreu c Sousa e do quadro
auxiliar de artilharia, Manuel Nunes, e supranumerário
permanente Sebastião Raimundo da Cruz Pimenta, e
tenentes do mesmo quadro José António e José Vicente
da Cruz, todos da 2. a Repartição.
Ar-quivo

Chefe. o tenente do secretariado militar Cucufate Joaquim TOrres.
Escola Prátioa

Alferes do regimento
çal Celorico Moreira.
Regimento

de Artilharia

do artilharia ligeira n. o 1, Mar-

de artilharia

ligeira

n.s O

Tenente médico elo regimento de cavalaria n. o G, Ar:mando Alves do Sousa, pelo pedir.
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Grupo mixto independente de a.rtilharia
Tenentes
de artilharia,
no quadro
Augusto
Segurado
do Castro o J osé
de Barros Moura Freire do Meneses.
Alferes
picador,
do regimento
de
Âugusto Serras Pereira, sem dispêndio
Nacional.

2.- Série

montada n.O14
da. firma, Jorge
Pedro Perestrelo
cavalaria
n. ° 2,
para a Fazenda

Grupo independente de artilharia de montanha. n.s 15
Alferes do grupo independente
de artilharia
de montanha n.? 12, Ruúl de Castro Caria, pelo pedir.
Regimento de a.rtilharia de costa n." 1
Capitão do quadro auxiliar de artilharia,
no quadro,
José Lopes.
Grupo de defesa submarina de ceata
Capitão de artilharia,
adido, em serviço na fábrica de
munições do artilharia,
armamento
e viaturas, António
da Costa Malheiro, pelo pedir o para os efeitos das alíneas a) o b) do Artigo 44.0 do decreto n." 17:378, de 27
de Setembro de 1920, substituído pelo artigo 1.0 do decreto n." 19:175, do 27 de Dezembro do ano findo.
Batarta de artilha.ria do Funchal
Alferes do regimento
de artilharia
de costa n.? 1,
João Carlos do Sousa, sem disp ndio para a Fazenda
Nacional.
Batarte, de artilharia de Ponta Delgada
Comandante,
o capitão de artilharia,
no quadro da
arma, Alberto Reinaldo da Costa Figueira, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de oa.valaria n.s 3
Tenente de cavalaria,
no quadro da armá,
Jardim Granger.

Francisco

Dírecção da arma de aeronáutioa.
Chefe ela 2. a Repartição,
o major de engenharia,
adjunto interino, Henrique Mora.
Chefe da 3.a Repartição,
o major de aeronáutica,
da
mesma Direcção, Jos6 Francisco Antunes Cabrita.
Adjunto interino lia. 1. a Repurtição,
O capitão
do infantaria,
da mesma Direcção, Mário Júlio Jardim
da
Costa.
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Adj unto da 2. a Repartição,
O capitão
aeronáutica,
da mesma Direcção, Carlos Esteves Beja.
Adjuntos
da 3.:\ Repartição,
os capitães
de aoronáutíca, da mesma Direcção, J orge do Vascoucelos do Ávila
e Francisco Aníbal Pinheiro do Sousa Larcher.
Hospital Militar Principal do Pórto
do quadro auxiliar
do serviço de saúdo,
companhia de saúdo, Artur Simões, pelo pedir.

Tenente
2. n

da

Quadro dos oficiais do serviço de admíntst.ração militar
Tenente do serviço do administração
militar, da Dirocção do mesmo serviço, "Manuel Gomos dos Santos.
Supranumerário peamanente
Tenente do serviço de administração
ruilitar, da 2. a companhia de administração
militar, Ileuriquo
José Lopes.

Capitão
do quadro

miliciano
especial,

Agência militar
do serviço do adminietração
Luiz António de Oliveira.

militar,

Júri para

avaliar as provas especiais de aptidão para o
pOsto de major dos oapitães do quadro auxiliar de artilharia no oorrente ano:
Presidente, coronel de artilharia
Adriano
da Costa
Macedo.

8. o -

Ilinislério

da Guerra - Rellarti~ão do Gahinete

a) Declara-se

que o coronel Fernando Augusto Borges
Reinaldo Vale do Andrade e tenente António Augusto de Sousa, todos do infantaria, com o curso
do estado maior, rxorceram. respectivamente,
as funções
do comandante
em chefe, eh fe do estado maior e adjunto
do estado maior das forcas expedicionárias
às ilhas dos
Açôr('s o Madeira, desde G do Abril a 24 de Junho do
corronto ano.

Júnior,

capitão

b) Declara-se que os tenente', do batalhão de caçadoros n." 7, José Bernardo ~Iimoso Correia e do secretariado militar, do quartel general do govêrno militar de
Lisboa, António José .larq nos G uimur 's exerceram,
respectivamente,
os cargos de ajudante do comandante
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em chefe e adjunto do comando das fôrças expedicionárias às ilhas dos Açôres e Madeira, desde 6 de Abril a.
24 de Junho do corrente ano.
c) Declara-se que o tenente do serviço de administração militar Salvador Pereira da Silva exerceu as funções
de adjunto do chefe dos serviços administrativos do destacamento n. ° 1 das forças expedicionárias às ilhas dos
Açõres e Madeira, desde 29 de Abril último, sendo nomeado tesoureiro do mesmo destacamento cm 22 de
Maio do corrente ano, acumulando com as funções de
director da secção de transportes até 24 de Junho findo.

á) Tendo sido agraciados com as mercês da Sociedade
da Cruz Vermelha Portuguesa o oficial e praça abaixo
mencionados, é-lhes permitido usar as respectivas insígnias:
Medalha de Agradeobnento

Tenente do secretariado militar Américo Pires Loureiro.
Soldado da guarda nacional republicana n ,° 104 da 4. a
companhia do batalhão n.? 1, José Maria.

9. o - ~Iillistério da Guerra -I. II Dircc~ão Geral-1.1l neparti~ão
a) Declara-se que por decreto do 25 do Junho do corrente ano, publicado no Diário do Gouêrno n.? 147,
2. a série, de 29 do mesmo mês, foram condecorados
com o grau de oficial da Ordem Militar da TOrre o Es·
pada: os pilotos aviadores, capitães de infantaria, José
Joaquim Ramires e António Maria da Cunha o Almeida,
capitão de cavalaria João Barata Salgueiro Valente, tenento de cavalaria Ulissos Augusto Alves, o observadores aéreos, alferes de infantaria Artur Pedro Ferreira
do Brito e do artilharia David António Monteiro Simões,
todos falecidos, qU(Ino árduo serviço que prestaram nus
esquadrilhas aliadas evidenciaram muito valor e OXC0pcionais qualidades de abnegação, contribuindo poderosamente pelo SI'U esforço individual para. o prestígio do
exército português, merecendo sempre as mais honrosas
referências das autoridades militares estraugoíres,

2.' Série
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b) Declara-se

que por decreto de 27 de Junho do corano, publicado
no Diário do Gouêrno n." 158,
2.& série, de 11 de Julhê do mesmo auo, foram condecorados com o grau de oficial da Ordem Militar da Tõrre
e Espada o capitão Manuel Moreira Cardoso e tenente
Francisco Ferreira Sarmento de Morais Pimentel, ambos
da arma ele aeronáutica,
por terem levado a efeito com
verdadeiro
exito, e sem dispêndio para a Fazenda Nacional, a viagem em avião Lisboa-Nova
Gou, serviço
que, além de importante
e extraordinário,
revelou excepcionais qualidades
de valor e mérito e um alto sentimento patriótico.
rente

c) Declara-se que por decreto de 27 de Junho do corrente ano, publicado
no Diário do Uouêrno n.? 158,
2. a série, de 11 de Julho do mesmo ano, foi condecorado
com o grau de oficial da Ordem Militar da Tõrre e Espada o tenente de aeronáutica
Humberto
da Cruz, pelo
valor e mérito com que realizou num avião de turismo,
sem o auxílio do Estado, animado do mais puro e desinteressado
espírito desportivo,
a viagem aérea Lisboa=Loanda-Lisboa,
de perto de 20:00
quilómetros,
atravessando com notável regularidade
regiões difíceis, perigosas e desprovidas
de. recursos aeronáuticos,
dando uma
prova notável das suas excelentes
qualidades
profissionais, da sua energia e perseverança,
e prestando
ao
mesmo tempo um assinalado
serviço à Pátria e à República.
d) Declara-se que por decreto de 11 de .T ulho do corrente ano, publicado
no Diário do Govêrno n.? 164,
2.& série, de 18 do mesmo mês, foi condecorado
com o
grau de cavaleiro da Ordem Militar da Tõrre e Espada
o capitão reformado
J osé Teixeira
Jacinto,
pela forma
valorosa como, em condições oxcopcionais e isolado das
restantes fõrças da expedição a Moçambique, comandou,
de 21 de Outubro de 1917 a 22 de Janeiro
de 1918, a
de Moçambique,
2.11 companhia iudígr-na da Companhia
principalmente
depois de o inimigo ter cortado as comunicaçõos, tendo mantido íntegra a disciplina e o valor
militar da sua unidade.

e) Declara-se

que p.)r portaria do Ministério
da :\1ade 14 (lo Abril do 1928, publicada no Diá/'io do
Gocêrno n. o 88, 2.& série do 20 de Abril do mesmo ano,

rinha,
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foi condecorado
pelo Instituto
de Socorros a Náufragos,
com a medalha de cobro de Filantropia
e Caridade,
o
alferes do regi monto de cavalaria n. o 4, José Francisco
Magrassô e Silva.

i) Declara-se que por decreto de 11 de J unho do corrente ano, publicado no Diário do Gorêrno 11.0 164, 2.11
série, de 18 de Julho do mesmo ano, foram condecorados com as ordens que, respectivamente,
lhes vão indicadas os seguintes oficiais:
Ordelll

de

llenelll.erôncia
Grli-crnz

Tenento-coronol

João Luiz de Mourn,

de aeronáutica
Comendadcr

Coronel,

reformado,

Miguel Vitorino

Pereira

Garcia.

Oficial

Major de infantaria Artm- Pinheiro Coelho.
Capitão de infauturia Salvador Nunes Teixeira,
Tenente módico Luiz António de Sá Mat-ias Toixoira.
Or<leJ.n do ~IéJ..'it:o Agrí('oln

Classe do mérito

Capitão,

lUilitar

1

industrial

CavaleIro
João Diogo Cabral

reformado,
Ordelll

o In4111stri

de

Mascarenhas.

Cristo

OIlci/l1

Capitão de artilharia

Jotto

Carlos

Tavares

Ferreira.

da Cunha.
Cavalelro
Tenente miliciano do reserva de ndruinistrnção
Júlio Ferreira
dos Santos Silva Júnior.

g) Condecorados
com a medalha. militar
comportamento
exemplar,
cm conformidado

militar

da classe d
COIU as dis-
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posições do regulamento
Setembro de 1917 :

aprovado

por decreto

de 28 de

l\J:ednlha de ouro

1Iinislério da Guerra-I.a
Major

de infantaria

Direc~fLOGeral- 2.:1 Rellarli~âo

António

Alberto

Quintão Meireles.

Direcção da arma de infantaria
de infantaria. J osé Tristão de Bottencourt
J osé da Cunha Júnior.

Majores

Ciríaco

e

Direcção da arma de artilharia
2.' inspecção de artilharia
Capitão do quadro auxiliar de artilharia
Cipriano Antônio Marçal.
1.. região militar
Tenente coronel veterinário João Jorge Lobato Guerra
e capitão reforma lo Baltasar J 096 Ferraz.
Regimento de infantaria. n.> 8
Américo Jacob dos Anjos ..Pires.

Capitão
Major

Regimento de infantaria n.· 18
António Rodrigues
da Cunha Azevedo.
Batalhão de caçadorea n.·
Jos6 Alexandre 'I'ouiaz.

Tenente

Major

Õ

Batalhão de ciclistas n.· 1
Lniz Sampaio.

Capitão

Regimento de ca-vall\ria n.O 7
Manuel de Castro de Manso Preto.

Escolo. Prátioa de Ouvala ria
António
ugusto Vttor Sabo e
de cavalaria Francisco <lo Assis Jura do Carvalho, e cal)iUto picador Joaquim Vi ira.
~Iajoro.s,

b

do infantaria

Hospital MUit r Pri c pal de Lisboa
Capitão do quadro
uxiliz r dos S rvi os de saúde AIrto José Luiz.
Tenente

Guarda nacional republicana
do cavalaria António Gonçalves,
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de prata

4.' Região Militar

Alferes do secretariado militar, com a patente de tenente, António José Pereira Pinto de Macedo.
Regimento de infantaria n," 12

Tenente Alberto Salgueiro.
Batalhão de caçadores n.O4

Tenente miliciano de infantaria,
Matias de Freitas.

elo quadro especial,

Batalhão de caçadores n.s 5

Tenente Luiz Carlos Baptista Ripado.
Batalhão de caçadores n." 7

Alferes Adelino Pandaio.
Batalhão de aerosteiros

Major de aeronáutica

Anselmo

de Matos Vilardcbô.

Grupo de defesa submarina de costa

Major de artilharia José Augusto Monteiro do Amaral.
Escola Prátioa de Cavalaria

Tenente João Baptista Pereira de Barros.
Escola Militar

Capitão módico Augusto da Silva 'I'ravassos.
Depósito geral de material de aquartelamento

Capitão miliciano elo administração militar, do quadro
especial, Júlio Ribeiro da Costa.

10.

o-

3Iilli~l(rio da Guerra -1.11 Direcção Geral - 2.' Repartição

a) Declara-se que a nomeação do general José Mendes
Ribeiro Norton de Matos, insorta na Ordem do Exército
n.? 11, 2.a sério do corrente ano,
como presidente da
Comissão do estudo da intervenção do exército português na Grande Guerra, e não da Comissão de preparação histórica do corpo expedicionário português, como
consta da portaria de 25 do mõs findo que o nomeou
para êate cargo.
é
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b) Declara-se que o general na situação de reserva Alfredo Ernesto de Sá Cardoso foi exonerado de presidente
da Comissão do estudo da intervenção
do exército português na Grande Guerra, o não da Comissão de preparação histórica do corpo expedicionário
português,
como
consta da declaração
a) do 11.° 11 da Ordem do Exército n." 11, 2.a série, do corrente ano.
c) Declara-se
que os coronéis de infantaria
Francisco
Bernardo do Canto e Júlio Augusto Rodrigues de Aguiar
Júnior foram aprovados nas provas especiais de aptidão
para o posto imediato, rospectivamente,
em 8 e 22 do corrente, sendo-lhes aplicável desde estas datas li. designação de coronéis tirocinados,
nos termos da determinaç110 3. n da Ordem do Exército n. ° 9, L." série, do 20 de
Setembro de 1928.
d) Declara-se
que o coronel de infantaria
Feliciano
António da Silva Leal doixou de exercer as funções de
Delegado Especial do Govêrno
da República
nas Ilhas
Adjacentes
cm G do Abril do cor-sente ano, em virtude
do docreto n.? 10:559 da mosma data

e) Declara-se
quo o coronel de infantaria
Feliciano
António da Silva Leal deixou do exercer as funções de
Delegado Especial do Govêrno da República nos Açõres
em 30 de Junho findo, em virtude de ter sido extinta a
respectiva
Delogação por decreto n.? 19:956, de 29 do
mesmo mês.
f) Declara-se que o tenente-coronel
do infantaria Júlio
César Moreira Sales, quo pela Ordem do Exército n.? 11,
2. a série, do corrente ano, foi nomeado para freqüentar
o curso de informação do 3.0 grau na Escola Central de
Oficiais, pertence
ao distrito do recruta monto o reserva
n.? 10, o não n/ 18 como foi publicado.
g) Declara-se
que os majores Jaime Rodolfo Novais e
Sil va o Virgínio
de Azevedo
Costa, capitão
Manuel
Abrunhosa
do Matos e alferes,
com a patcuto de tononto, Ovídio Alberto
de Faria Poças Falcão, todos de
infantaria,
suprnuumcrários,
chegaram à sua altura para
entrar no respectivo
quadro.
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li) Declara-se
que o capitão Silvério do Amaral Lobre e o tenente Carlos Adriano da Fonseca, ambos de
infantaria
o em disponibilidade,
chegaram
à. sua altura
para

entrar

nos respectivos

quadros.

i) Declara-se que o capitão J osé Maria Ribeiro da
Silva e os alferes, com a patente do tenente, António
Antunes
Basílio o Manuel Joaquim
da. Silva Júnior,
todos de infantaria o adidos, dariam entrada nos rospectivos quadros se não estivessem naquela situação,

j) Declara-se q ue O capitão de infantaria, com o curso
do estado maior, adido, professor
da Escola Militar,
Aníbal do Faro Viana deixou do prestar serviço como
adjunto da La Repartição
da 3.a Direcção Geral do Ministério da Guerra desde 20 de Junho findo.
k) Declara-se
quo ficam som efeito as colocações no
regimento
de infantaria
n.? 4: do capitão do infantaria
Henrique
Martins Galvão o tenente Francisco
So168io
Padinha, insertas na Ordem do Exército n.? 9, 2./l série,
do corrente ano.
l) Declara-se
q no é como comandante
da casa. de reclusão da 2.:1 região militar a colocação do capitão de
infantaria,
supranumerário
permanente,
Abílio Lourenço,
inserta na Ordem do Exército u. ° 11, 2.a sério, do corrente ano.

111) Declara-se
quo, por despacho
do 7 do corrente
mês, foi rectificada
para 20 do Agosto de 1898 LI data
do nascimento
do capitão de infantaria,
adjunto da carreira do tiro do Coimbra, Ricardo do .Andrade, devendo,
portanto,
SOl' escriturada
aquela data nos respectivos
registos do matrícula.
n) Declara-se

•

que fica sem efeito a nomeação do capitão de infantaria
António Albino Douwens, insertu na
Ordem do Etcército n.? 11, 2.n sório do corrente ano,
para o curso de comnndantos do bntalhão que devo ter
início na Escola Prática. de Infantaria
em Maio do 1932,
sendo nomeado
cm sua substiturção
o capitão Alnlro
do Pinho Monteiro Fcrrcirn.
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o) Declara-se
que fica S0m efeito a nomeação inserta
na Ordem do Exercito D.O 11, 2.a série, do corrente ano,
dos tcnontos de infantaria Manuel Francisco Vidal Lopes
o miliciano do quadro especial ~ranuel da Mota Marques
Guerra
para o curso de comandantes
de companhia,
que deve ter início na Escola Prútica de Infantaria
em
Mai.o de 1932, sendo nomeados em sua substituíção os
tenentes do infantaria Eurico Dagoborto Barroso Tierno
e Luiz Robalo dos Santos.

p) Doclara-se qU0 o coronel do artilharia supranumerário Henrique do Campos Ferreira Lima chegou à sua
altura pura entrar no respectivo quadro.
q) Declara-se qur o coronel de artilharia Albino Ponalva de Figueiredo
Oliveira Rocha e os tenentes do
quadro au: iliar do artllhnriu Manuel Gomos Coelho,
António
.1os6 da Costa, António de Sousa Marques e
José do Oliveira. que chcgnram à sua altura para entrar
nos respectivos
quadros,
como consta das declarações
ínsertas
na Ordem do Eréreito n." 11, 2.a sério, do corrente ano, eram suprunumerários ...
r) Declara-se que na «Lista geral de antiguidade
dos
oficiais do' exército metropolitano»,
referida a 31 do Dezembro do H)'30, e na r . 'P -ctiva escala, deve ser rcctíficada para 14 d' Outubro do HJO;:' a data do assentamento do praça do major UJ artilharia Afonso Cortês
dos Santos,

8) Dcclara-so que o major do artilharia. suprauumorúrio, António Alvarcngu
eh gou fi, sua altura para entrar no respectivo
quadro.
t) Dcclnrn-so qU0 o capitão de artilharia
Joaquim TIometório Adrião dI' cquoir I, ajudando do goneral Eugénio
Augusto Almada Castro Bil teia de .Ienesas, acompanha
o mesmo
Artilharia.

oficial

general

pura

a. Direcção

da Arma

de

~,\ Declara I:G '11(\ fr' qü ntaram com aproveitamonto,
no corrente
ano, o cur o do comandantes
de grupo na
Escola Prática de
rtilharia o seguintes capitães do artil huriu : Fernando
Cortês dQS Santos, Francisco de Paula
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Macedo Portugal e Castro, Júlio Mário da Silva Nascimento, António Caldeira Pinto Rebocho, Alberto de Almeida Marques Osório, Ricardo Vaz Monteiro e José
Vitorino Branco; milicianos do quadro especial Manuel
José de Ávila Madruga e Francisco da Silva Pinto.
v) Declara-se que freqüentaram com aproveitamento,
no corrente ano, o curso de comandantes de bata ria na
Escola Prática de Artilharia os seguintes tenentes de artilharia: Artur Elias da Costa, Carlos Joaquim Marques
Leitão de Barros, Artur Rebêlo de Almeida, Manuel
Veloso, José Roberto Raposo Pessoa, Marinho da Cunha
Sanches Ferreira, José Filipe da Silva Neves, Acácio
Augusto Seabra Mendes da Costa, Alfredo Augusto
Guerra, António Maria Martins Engrácia, João dos Santos
Marques, José Maria Freire Júnior, Jorge Dionísio de
Jesus, Agostinho Correia Bastos Pereira e José Eduardo
Reverendo da Conceição.
x) Declarn-so que o coronel de cavalaria, com o curso
do estado maior, Manuel Firmino de Almeida Maia Magalhãis chegou à sua altura para a promoção a ôste
posto na arma de cavalaria em G do corrente.

y) Declara se que o tenente-coronel de cavalaria, supranumerário, António Joaquim de Faria chegou á sua
altura .para entrar no respectivo quadro.

z) Declara-se que o tenente-coronel de cavalaria, adido,
Henrique José da Silva Alves daria entrada no respectivo quadro se não estivesse naquela situação.

11.

0_

llinislério da Guerra - L:I Direc~ão Geral- 2. a neparli~ão

a) Declara-se que o capitão picador, eupranu.uerário,
Alfredo Veloso chegou à sua altura para entrar no r spectivo quadro.

b) Declarnse que o tenente do quadro auxiliar de artilharia, aupranumorário
permanente, Manuel Pereira,
que pela presente Ordem do Exército 6 promovido a êste
põsto, fica colocado na respectiva escala do acesso ímediatamente fi. esquerda do tenente do mesmo quadro,
supranumerário permanouto, Autónio Francisco.

2,> Série
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llinistérie da Guerra- RepartiçãoGeral

a) Declara-se que o coronel, na situação de reforma,
Guilherme de Campos Gonzaga devo sor considerado
nesta situação desde 24 de Abril do ano findo, o não
desde 24 de Março do mesmo ano, como foi publicado na
Ordem do Exército n.? 8, 2.a série, do corrente ano.

b) Declara-se que o capitão capelão, no respectivo
quadro, Caetano dos Santos Anilo tem diroito ao terceiro aumento do 10 por cento sõbro o sôldo desde
1 de Julho de 1930, e não ao quarto aumento de 10 por
cento sobre o sõldo desdo a mesma data, como consta
da Ordem do Exército n.? 10, 2.a sério, do 20 do mês
findo.

•
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Mapa da receita para tratamento das pessoas de família
dos oficiais e sargentos, no 1.0 semestre do ano económico de 1930-1931

Prove nlênc a das receitas

Importâncias

í

Descontos

do decreto

n.O 14:798

281.559~OO

..•.•....

Contribuição
sanatorial :
Para auxílio do tratamento,
nos sanatórios,
soas de família do contribuinte.
Descontos voluntários ..

das pes20.080100
42~00

Total.

301.681100

RCI'-l11.lllO

Receita
Desposa

301.(381600
330.468,$97

.
.

287871597

Saldo negativo

Obi"tuário
1031
Julho

2-

Tenente

miliciano
Macedo
Capitão de nrtilhana
Coronel, reforma-lo,
Fernnndes 'I'omaz.
Major de infantaria
Capitão de infantaria
Alferes, reformado,

Conceição

»

»

"

»
»

812 17 17 17 -

do infantaria

José

Maria

José Paulo elo Sousa Rt·go.
Fernão
do ..\foura Coutinho
Júlio José Domingues.
José Joaquim l lenriquee.
.loaquim Ferreirn.

Júlio Alberto de Sousa Schiappa de Azevedo.
Está conforme.

o A;udanttl

General,

~r7~$~.,
~

da

Júnior.
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N.O 13.
MINISTÉRIO

DA GUERRA

21 DE AGOSTO DE 1931

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se ao exército o seguinte:

1.o -

Decretos

Pre Idência da RC!IÚblica
Deoreto n.O 20:107

U ando da faculdade que mo coo foro o 0.° LOdo artigo 2.° do decroto 0.° 12:740, do 26 de Novembro de
H126, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
0.° 15:331, d 9 de Abril de 192 : hei por bem conceder ao cidadão Júlio Alberto de 'ou a chíappa de Azevedo a exoneração, qu me p diu, do lugar de Ministro
da Guerra, cargo quo m apraz declarar exercou com
z lo, inteligência e nceudrado patrioti mo, o nomear para
exercer interinamente o referido cargo o cidadão António
Lopes Mat us, Mini tro do Interior.
Paços do ovOrno da R pública, 25 d Julho do 1931.A 'ró 10 Ó CAR DE FRAGO O CARMO. A.
( uplemento ao Diàrio do Govêmo n.· 171, 1.* série, da
mesma data).

llioi lério da Gurrra - Btparli~áo do Gabinele
Usando da faculdade que m confere o n." 3,0 do artigo 2,° do d cr to n." 12:740, do 26 d Nov mbro do
1 26, por fõrça do disposto 00 artizo LOdo doer to
n,O 15:331, do 9 00 Abril do 192, ob propo ta do Mi-
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nistro da Guerra e em conformidade com fi decisão do
Conselho de Ministros: hei por bem decretar o seguinte:
Que seja ccnsiderada nula e de nenhum efeito, a seu
pedido, a parte do decreto do 4 de Abril do corrente
ano, que reintegra no serviço activo do exército, nos
termos do artigo 4.° c seus §§ 2.~ e 3.° do decreto
n." 18:252, de 26 de Abril de 1930, o segundo sargento
de cavalaria António Pereira.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 27 do Julho
de 1931.-AN·I'Ó~IO
ÓSCAR DE FRAGOSO CAR~lONAAntónio Lopes Mateus,
Usando da faculdade que mo confere o n.? 3.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 do Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de 1~28, sob proposta do Ministro da Guerra e em conformidade com a decisão do
Conselho de Ministros, nos termos do disposto no artigo 2.° do decreto n." 19:567, de 7 de Abril de 1931, e
por so acharem incursos nos artigos 1.° deste decreto e
dos decretos n.O 19:504, o 19:505, ambos de 10 do Abril
de 1931: hei por bem decretar o seguinte:
Que seja demitido:
Tenente do infantaria António Homem Rebõlo Júnior.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Governo da República, 29 d Julho
de 1931. - ANTÓNIO Óscsu DE FRAGOSO CARMONAÂ?ltónio Lopes Mateus.
S

Usando da faculdade que me confere o n." 3.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro do
1026, por fôrça do disposto no artizo 1.0 00 decreto
n.? 15:331, do 9 do Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra, e em conformidade com a decisão do
Conselho de Ministros, nos termos do dispo to no artigo 3.° e seu § 2.° do decreto n.? 19:141, do 19 do Dozerubro do 1980, e por so achar m incurso! nos n.081.0
2. o do artigo 2. o deste decreto: hei por bom decretar o
seguinte!
Que seja demitido:
Tenento do ancrotariado militar Bernardino da ilvu
Carvão.

2.· Série
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Que tenham baixa do serviço:
egundos sargentos n.? lO-E, António Folgado, e n. 037,
José Sequinho
'I'omaz, ambos do depósito de matorial
aeronáutico.
O Ministro da Guerra as im o tenha ontendido e faça
executar. Paços do Govõrno da República,
30 do Julho
de 1931. - A 'róNIO
OAR DE FRAGO o CAR WNAó

.António Lopes Mateus,
U ando da faculdade que mo confere o n. o 3.0 do artigo 2.° do doer to n.? 12:740,
de' 26 do Novembro
do 1926, por fOrç'LLdo di posto no artigo LOdo decreto
n.O 15:331, de 9 de Abril de 1928, ob propõstu do Mini tro da Guerra
em eóuforràidade
com a deci 110 do
Con lho de Mini tro , nos termos do dispo. to no artigo 2.° do doer to ri." 19:5ô7, d 7 de Abril de 1931,
o por 'e achar incur o nos artigos 1.0 dõsto decreto
e dos d cretos n.08 19:594 e 19:595, ambo: do 10 de
Abril do 1931 : hei por bem decr tar o seguinte:
(tUO seja demitido:
•
Tenente
miliciano
do infantaria, do quadro especial,
José Francisco
da iiva.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. - Pacos do Governo da República, 31 de Julho
de 1931.-ANTÓmo
6 CAR DE FUAGOSO CARMONA-

Antdnlo Eope J/ateus.
endo um dev r imperioso
do Governo da República
Portuguesa
glorificar o heroísmo
do
oldados da naçõ s aliadas
nossa
companheira.
d armas na Grande
Guerra, que marcar
m na acção comum o vigor das suas
l'nc:asj
Isaudo da faculdud
que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decr to n.? 1~:740. do 26 do Novembro
de
1926. por fOrça do di. posto no artigo LOdo decreto
D:o 15:H31, d 9 d Abril d 192, sob propo tu. do MiIII tro ' da Guerra:
hei por h .m decretar que soja condpcorndo com n. Cruz (II' Guorra de 1.& la
0«
01dado DfI conb cido 'ht' o-E lovaco».
O Ministro da
u rra as iro o t nha ont ndido
faça
x curar. Paços d
ovõrno da R pública,
d ..10'0 to
de 1931. .......A_ ró: 10 ()
\R
I>H I' RA ,
.llIt6nio LOJle.~ Xlateus,
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Ilinislério da Guerra - Repartição Geral
Usando da faculdade que me 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 de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem decretar que seja anulado, na parte respeitante, o decreto de 8 de Jnnho de
1929, que concedeu o subsidio mensal de 66 a D. Beatriz Augusta do Nascimento, órfã do alferes reformado
José do Nascimento, por esta senhora ter contraído matrimónio em 28 de Julho do ano findo.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República,
18 de Julho
de 1931.- ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONAJúlio Alberto de Sousa Schiappa de Azevedo.

2.°_ Por ceeretes de 27 de Junho findo:
'Iinistério da Gllcrra- 2.a Dirrc~ão Gcral- 3. R~parli~ão
A

Rejeitado o recurso n.? 2;147, interposto perante o
Conselho de Recursos pelo capitão, reformado, Manuel
José do Livramento Viegas, por falta de fundamento
legal.
Negado provimento ao recurso n.? 2:115, interposto
perante o Consolho de Recursos pelo capitão do quadro
auxiliar dó engenharia Manuel José de Carvalho, por
não ter fundamento legal.
Negado provimento ao recurso n.? 2:114, int rposto
perante o Conselho de Recursos pelo tenente do quadro
auxiliar
de engonharia J oaquim da Silva, por não ter
fundamento logul.
Concedido provimento ao r curso n." 2:113, interposto
perante o Con f'lho do Recursos pelo tenente do serviço
de administraçao
militar J osé Bento, por ter fundamento
legal.

2.' Série
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Por decretos de 1 do corrente mês:
linistérie da Guerra - LII Direcção Gcral- 2.:1 Repartição
Supranumerário

Alferes de cavalarin, adido, José Carlos Pinto Coelho
~fartins de Lima que, do licença ilimitada, se apresentou
em 27 do mês findo.
Concedida
a vantagens de que trata o decreto
n.? 17:517, de 25 de Outubro de 1929, visto ter sido
anulado o decreto n. o 18:674, desde a data que lhes vai
indicada, ao oficiais em seguida mencionados:
Por ter completado 5 anos de permanência
neral:

no pôsto de ge-

Estado maior do exército-General
Amílcar de Castro
Abreu o Mota, chefe do e .tado maior do exército, desde
17 de Julho de 1931.
Por terem completado o tempo de serviço efectivo, desde a sua
promoção a tenente, nos termos do dt!creto n.s i 7:378, de
27 de Setembro de i929, necessário para o primeiro aumento de iO por cento sôbre o sõldo :

Infantaria .. Capit! is : )fàrio Eugénio de ...\lmeitla Vnlento, no r gimento de infantaria n." 18, o Manuel Dias,
na Escola Militar, desde 1 de Dezembro do 1930, ficando
nula o do nenhum efeito as partes do decretos, rosp ctivamonto, do 30 d :\laio o 11 do Abril do 1931, quo
lhes concedeu as mo ma vantagens.
Idem, para o segundo aumento de tO por cento sôbre o sôldo

Infantaria-c- Major Alberto Jo Caetano Nunos Freire
Quare ma, adido, no ~1illi tório da Colónia, desde 1 do
Dtlzombro d 1930.
.é

Adidos

'apitAi : de infantaria, profos 01' d gimnástica do Coo
légio ;\lilitar, Armando Martins Dia' Rocha, e do rviço
de udministruç. o militar, suprunum 'rário, da Escola
~rútica. do Admiui: tração Militar, Joaquim Eugénio do
a tro Rodrigues • oares, o prim iro 110: t rmo da alinon e) do D.O 4.° do § 1.0 do artigo 10.0 do d 'c roto
n, o 17 :37 o , de 27 d
t mbro do 1929, sub tituído
P('lo artigo 1.0 do decreto D.O 19:175, ti :27 d Dozem-
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==-===- - bro ele 1930, e o segundo por ter sido requisitado
para
desempenhar uma comissão do serviço dependente do Ministério do Interior,
na guarda nacional ropublicana.
Disponibilidade
Tenente-coronel
António Leite de Magalbãís
o major
José Marcos Escrivania, ambos de infantaria;
capitão
de artilharia
Francisco
de Seixas Gomes, e tenente de
infantaria
Rui César Carvalho da Silva, todos adidos, O
segundo por ter deixado de exercer as funções do professor do gimnástica
do Colégio Militar o os r
utes
que, de regresso dos Ministérios,
o primeiro e o terceiro
do das Colónias o o último do do Interior,
por tor sido
dispensado
de prestar serviço na, policia de segurança
pública, se apresentaram,
respectivamente,
em 31, 25 o
29 de Julho findo.
Reserva
Coron 1 de infantaria,
no quadro da arma, José )[aria
da Gama Lobo; major médico miliciano António Martins
Lõbo ; capitãis : supranumerário
permanente,
do regimento de infantaria
n, o 2 Carlos António Casaca, o
dico do quadro dos médicos auxiliares do exército João
Augusto Teixeira Pita, o primeiro o o terceiro por terem
sido julgados incapazes do serviço activo pela-junta hospitalar
de inspecção
o o segundo o quarto por terem
atingido
o limito do idado, nos termos do § 3. o do artigo 61.0 do decreto n." 13:017, do 2 do Ago to de 1 26,
devendo ser considorados nesta situaçl o, respectivamente,
desde 20, 27, :30 e 30 do J ulho findo.
.

mó-

Reforma.
Coron 1 Amável Grangor O capitão Manuel do Sousa
Coutinho, ambos na, situação do reserva, por torem atingido o limito de idade, nos termos do § 4.0 do artigo 10.0
do decreto n." 17::378, do 27 do Setembro
de 1929, devendo SOl' considerados
nesta aituação, rospcctivamcntc,
dosdo 30 o 28 de Julho fiudo.

Ministério da Gllerra - Reparti 'ão Gemi
provimento
ao rocurso n: o 2:1D3, iüterposto
onselho do Recursos pelo capitão, roforuiudo,
Manuel J08ó do Lívrnmonto Viegas, por t r sido intorposto fora do prazo legal.
Negado
perante o

2.' Série
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4.°_ Por decretos de 8 do corrente mês:

Condecorados
com a medalha militar do prata da classe
de bons servíços, por se acharem ao ahrigo da alínea a)
do § 2.° do artigo 8.° do regulamento
para a concessão
da medalha militar, do 2 de Setembro de 1917, com
referência à última parto do artigo 10.0 do mesmo regulamento, os eoronéis : do infantaria,
com o curso do estado mnior, Alberto
Guerr iro Peixoto e Cunha, e de
artilharia Camilo Amândio da Silva Sena, e o major de
infantaria,
com o curso do estado maior, Raúl Frederico Rato.
Condecorndo,
por deliberação
do
upromo Tribunal
l\-filitur, com a medalhn militar do prata da ela so de
bons serviços, por se achar ao abrigo <ln. alínea c) do
§ 2.0 do artigo 8. o do regulamento
para a concessão da
medalha militar, de 2 de Setembro
de 1917, o tenente
d infantr ria, do batalhão d caçadores n.O 5, Francisco
arlos Martins.
Condecorado,
por deliberação
do Supremo
Tribunal
Militar, com ti. medalha militar d cobro da ela e de
bons serviços, por so achar ao abrigo da alínea b) do
§ B.o do artigo 8.0 do r guiamento para a concessão da
medalha militar, do 28 d
otombro de HH7, alterado
pelos decretos n/ 6:093, de 11 do • etembro de 1919,
o n. ° 12:081, de O de Ago: to do 1926, o prím iro cubo
0.° 11/3:254 da 2.:1 COlU1Hlllhia' do batalhão n.? 4 da
"uarlla nacional republicana J 0110 llJvauO'elista da Costa.
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~Iinislério da Guerra - P Direcção Gcral- 2. a Rcparlição
Quadro especial a que se refere o artigo O.·
do decreto n.· 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Tenente miliciano de infantaria, do mesmo quadro, em
inactividade, José António de Freitas Barros, por ter
sido julgado pronto para todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta situação desde 20 de J olho findo.
Regimento de infantaria n.· 18

Tenente-coronel, o major de infantaria Raú1 da Silva
Tavares, contando a antignidade desde 27 de Julho findo.
Quadro dos oficiais farmacêuticos

Tenente farmacêutico, adido, João Marques Canas,
que de regresso do Ministório das Oolónias se apresentou em 2 de Julho findo, parn. preenchimento de vacatura no respectivo quadro.
Adido

Alferes do regimento de cavalaria n. o 5 Eduardo Varela de Oliveira Soares, por tor sido requisitado para
desempenhar uma comissão de serviço dependente do
Ministório do Interior, na guarda nt cional republicana,
devendo ser considerado nesta situação desde 28 do
mês findo.
Disponibilidade

Tenente José Dourado de Oliveira Martins e alferes, com a patente de tenente, António Antunes Basilio,
ambos de infantaria, adidos, que de regresso do Ministério do Interior se apresentaram, respectivamente, em
3 e 4 do corrente mês, por terem sido dispensados de
prestar serviço, o primeiro na polícia de segurança pública e o segundo na guarda nacional republicana.
Reserva

Coronéis de infantaria,
do batalhão de infantaria
n. o 72, Pedro Serpa Afonso, e do distrito de r crutam nto e reserva n.? 14, João de Almeida Leitl1o; capitão
de cavalaria, em disponibilidade, António Barata d Metos Heitor, e tenente do serviço de administração militar, da 3.a Repartição da 2.a Direcção Geral do Ministório da Guerra, Joaquim da Fonseca Patacaa, o primeiro,
terceiro e quarto por terem sido julgados incapazes do
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serviço activo pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerados nesta situação desde 27 de Julho
findo, e o segundo nos termos da alínea b) do § 3.0 do
artigo 10.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de
1929.
Reforma

Coronel, na situação de reserva, Manuel Rodrigues
Ermitão, por ter atingido o limito de idade, nos termos
do § 4.0 do artigo 10.0 do decreto n. o 17 :378, de 27 de
etembro de 1929, devendo ser considerado nesta situação desde 7 do corrente mês.
.

\Iiuistério da Guerra- P Diree~ão Geral- 3.a Reparti~ão
Rejeitados os recursos n.OS 2:128 e 3:132, interpostos
perante o Conselho de Recursos, respectivamente, pelos
primeiros sargentos de cavalaria Ernesto Sooiro de Brito
(I Am6rico Joaquim
Baloisão, por não terem fundamento
legal.

5. °- Por decretos de 15 do corrente mês·:
Ilillistério d.1 Gllcrra- U Dircc~ão Geral- 2.a Repartiçãu
Nula e de n nhum efeito a parte do decreto de 11 de
Julho último, inserto na Ordem do Exército n. o 12, 2.11.
sério do corrente ano, que promoveu a tenentes-coronéis os majores de artilharia Jo 6 Ago tinho, Miguel
Pereira Coutinho, António Bapti ta de Carvalho e Salvador de Oliveira Pinto da França; a major o capitão
do artilharia Bernardo Gabriel Cardoso Júnior (I a capitão o tenente de artilharia Artur Elias da Costa, ficando, porém. graduados nos po ·tos, respectivamente,
de tenente coronel, major e capitão, até que lhes pertença a efectividade dos me mos po tos, por s ter reconhecido que estas promoçõ \ foram feitas ind vidamonto, O sem direito a vencim otos correspondentes aos
postos em que ficam eraduado .
Supranumerário

Capitão, o tonent do r cimente do infantaria n.? 18
ãncio .)0 é Jorge, contando a antiguidade desde 1 do
corr inte m -s.
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Supra.numerario permanente

Capitão de infantaria, adido, Joaquim Pires Benites,
que de regresso do Ministério das Colónias so apresentou em 14 do corrente mês.
Adidos

Capitão do quartel general do Oovêrno Militar de Lísboa, Gastão Ribeiro Pereira, e tenentes: no quadro da
arma, Manuel do Nascimento Vieira, supranumerário
permanente, da 2.a Repartição da La Direcção Geral
do Ministério da Guerra, João Mendes de Sousa Ramos,
e do regimento de infantaria n." 10, Guilherme Augusto,
e alferes, com a patente de tenente, no quadro da arma,
António Antunes Basílio, todos de infantaría, por terem
sido requisitados paTa desempenharem comissões de erviço dependentes, o quarto do Ministério das Colónias,
na Companhia de Moçambique, nos termos do decreto
n.? 11:243, de 29 de Outubro de 1925, e os restante do
Mínistório do Interior, o primeiro como secretário goraI
do Governo Oivil da Horta, o segundo o o quinto no. polícia do segurança pública o o terceiro na guarda nacional republicana, devendo ser considerados nesta situação,
respectivamente, desde 16 de Julho findo e 1, 7, 6 e 10
do corronte mês.
Disponibilidade

Coronel farmacêutico, em inactividade, Luiz Augusto
Ribeiro Vieira de Castro o tenente do cavalaria, adido,
António Simões do Paiva, o primoiro por ter sido julgado pronto para todo o serviço pela junta hospitalar
de insRecçllo, dovondo ser considerado nos ta situação
desde 3 elo corrente mês, e o segundo por quo do regre 80
do Ministério do Intorior so apresentou om 8, também do
corrento mês, por tor deixado de prestar serviço na
guarda nacional republicana.
Reserva.

Capitãis : de ongenharia, adido, com licença ilimitada,
Rui O'Connor Shirley Pereira, e do secretariado militar,
do quartel goneral da 2. a região militar, António P dro
Fernandes, por terem sido julgados íucapazos do. rvíço
activo pela junta hospitalar d ínspcccno, devendo
r
consldorados nos ta situação desde 3 do corrente m s.
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Portarias

lioi lério da Guerra - RerarliçãQ do G~biuele
Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, exonerar, a sou pedido, de presidente
da comissão revisora do formulário de medicamentos
para uso nos hospitais militares o coronel módico Manuel Rosado Fernandes Gi110 e nomear para
mesmo
cargo o coronel médico Acácio Júlio Ferreira,

°

Sondo necessurro fixar o material cirúrgico das formações sanitária , tanto de cirurgia geral, como das especialidades: manda o Gov rno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, nomear para õsse fim uma
comissão cOlllIosta pelo oficiais médicos:
'I'enonte-coron ·1 médico Mário Moutinho;
T nente-coronol médico Alb rto Luiz Mendonça ;
'i\Iajor médico Alfredo Guilherme de Vasconcelos Dias;
Major médico miliciano João Ba.~tos Lopo,

Coúsidomndo que é íudispcnsável actualizar a carga
do carro sauítário rogimontal: manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, nomear
para .sso fim uma comissão composta p<,108seguintes
oficiais:
'I'cnonto-corouel médico :Alberto dos autos Monteiro j
Capitão módico Jot o Pedro :\Iedoiros de Almeida;
Capitão médico Mário lborto iI? gado Poreirn Machado j
Cnpitt o médico António do Oliveira Zuquete ; .
apit o farmuc utico Joaquim do Cu tro Fon OCI1,

Por portaria de 7 do corrente mês:
Ministério da Gutm -1l~llilrlitão
Tendo

chég: do lia
que o
fi iai
pro tado, gratuitamente,
tUtll"r11

Gilblllflo

cimento do :\Iinistério da
dicos abaixo d sigundos têm
erviços clínicos ao li ':)S III da

C01111
ui

110

402

ORDEM DO EXltRCITO N.· 13

2.· Série

guarda nacional republicana dos postos que lhes vão indicados e às respectivas famílias, com muita competência, zelo e dedicação: manda o Govêrno da República
Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar os referidos oficiais pela sua generosa e desinteressada iniciativa,
que revela uma nítida compreensão dos seus deveres
como cidadãos e como militares:
Coronel módico do quadro das colónias José de Paiva
Gomes - Moimonta da Beira;
Tenente-coronel módico Joaquim da Assunção F<,rraz
Júnior - Lamego;
.
Maj or médico miliciano Eugénio Ribeiro - Agueda;
Capitão médico miliciano António Pereira Pinto Breda-Águeda.

Por portarIa de 13 do corrente mês:
!Iinistério da Guerra - neparti~;lo do Gabinete
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Mi·
nistro da Guerra, nomoar alferes módico equiparado
para o grupo do ambulâncias do POrto, da. Cruz Vermelha Portuguesa, nos termos do artigo 18.0 do regulamento geral do corpo activo, de quo trata o decreto
n." 8:698, de ü de Março de 1923, o médico civil
Dr. Agostinho Pinto Leite da Silva.

7. o - Por determlnajã« do Govêrno da República:
\linistério da Guerra - I.n Direl'~áo Geral-2.3 Rcparli\ão
Adjunto, o tenente de infantaria, no quadro da arma,
Luiz Justino Teixeira de Vasconcelos
•'á.

Ministério da GuCrTc1- P Direcção Geral- 3. a Rcpartição
'Adjunto,

O

tenente miliciano do sorvlço de administra-

ção militar, do quadro osp cial, da dir cçJ10 do mesmo
serviço, Raúl Pena e Silva.

2.' Série

ORDEM DO EX~RCITO

403

N.o 13

Minislério da Guerra - 3. a Dir«~ão Geral- 3.a Reparlição
Adjunto interino, o tenente de cavalaria,
quadro, Álvaro Beça de Aragão Ferreira.

adido ao

Govérno Militar de Lisboa - Quartel General

Chefe da 2. a Repartição, o major de infantaria do distrito de recrutamento e reserva n.? 10 Artur Pinheiro
Coelho.
2." brigada de oavalaria.

Comandante do quartol general, o tenente do regimento de cavalaria n.? G Eduardo Augusto Mascarenhas Mimoso Serra, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Esoola prátioa de infantaria

Alferes do batalhão de caçadores
Correia Valarinho.

n,?

1 José Marcelino

Quadro da arma de infantaria

Capit!1is: da La Repartição da 1.' Direcção Geral do
Ministério da Guerra, José Quirino da Câmara Júnior, e
do regimento de infantaria n. ° 15 Bilvério do Amaral

L bre.

Alferes do batalhão de caçadores n. ° 6 António Manuel Guerreiro Evaristo.
Supranumerários

permanentes

Capitão do batalhão de metralhadoras n." 2 José Augusto da Cruz.
Tenente do batalhão de metralhadoras n." 2 Alfredo da
Silva Gomos.
Regimento de infantaria n.· 1

Capitão de infantaria, do Arquivo Histórico Militar,
Manuel Máximo Lopes e Silva Barros, pelo pedir.
Regimento de infa.ntaria n.· 12

Alferes do batalhão de caçadore

n.? G António Paula.

Regimento de infantaria n.· 16

Tenonte d infantaria, suprunumerário
Ramiro António de liveira.
Regimento de infantaria

permanente,

n.· 16

T n nto do batalhão de cicli tas n. o 1 António Joaquim Ribeiro, pelo pedir.
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Batalhão de infantaria n,' 47

Capitã» médico, no quadro dos oficiais médicos, lfanuel ele Sousa Meneses.
Tenente de infantaria, no quadro da. arma) João Baptista de Lima.
Alferes de infantaria, com 3. patente de tenente, no
quadro da arma, Gabriel Toledo da Costa.
Batalhão de infantaria D.O72

Comandante, o tenente-coronel, segundo comandante
interino, Alfredo Humberto dos Anjos Câmara.
Segundo comandante interino, o tenente-coronel Ca imiro Amorim Soares de Albergaria.
Capitão módico, em disponibilidade, Américo Durão.
Bata.lhã.o de infantaria. D.· 97

Capitão médico miliciano, do quadro especial, C rIos
Augusto Leão da Silva.
Batalhão de oaQadores n.O 1

Tenente de infantaria, da carreira de tiro de Portalegre, Fernando Zangarilho Gar ão, para os efeitos da.
alínea a) do artigo 43.° do decreto n.? 17:378, de 27 d
etembro de 1929, nbstituído pelo artigo 1.0 do deor to
n." 19:175, de 27 de Dezembro findo.
Batalhão de caça.dores n.O 5

Tenente do ínfantâría,
Carvalho da Silva.

no quadro da arma, Rui César

Distrito de reorutamento e reserva. n.' 8

Tenente do regimento
Cardoso o Silva.
Distrito

de infantaria n. ° 8 Francisco
.

de reorutamento e reserva n.' 20

Tenente do batalhão de metralhadora.
José Campos Rego,
Oarreírn

n. ° 2 António

de tiro de Ponta Dolgada.

Director, o capitão do batalhão
Inácio Carreiro Gaspar 'I'eixeiru.
2." ínspeoção

do infantaria

n.? 72

de artilharia.

Inspector interino, o coronel do TC'gimonto d artilharia de costa. D.O 2 CurIo Augnsto d Passos P r ira de
Castro.
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Escola. prática. de a.rtilha.ria.
Alforea do regimento do artilhada
ligeira
par Maria Chaves Marque
de Sá Carneiro.

405

n.' 3 Gas-

Regimento de arttlharla, de costa n.· 2
Comandante,
o coronol de artilharia,
chefe da La Repartição da 2.D. Direcção Geral do Ministério da Guerra,
Alexandre
Herculano
Garcia.
Regimento de artilharia. ligeira n.· 4
Capitão de artilharia,
m dísponibilidade,
Francisco
de
ixas Gom s:
Grupo mixto independente de artilharia montada n.v 24
Capitão miliciano do artilharia,
do quadro especial,
José Alfredo de Paula, para o efeitos das alíneas a) e b)
do artigo 44:.° do decreto n. ° 17:378, do 27 de etombro
do 1029, sub titàído pelo artigo 1.0 do decreto n.? 19:175,
de 27 de Dezembro do ano findo.
Ton nte do grupo independente
de artilharia
de montanha D.o 15 José de Sousa P isoto, pelo p dir.
.

.

Grupo de artilharia
Tenente
do quadro auxiliar
rúrlo, do batalhão d caçador
por motivo di ciplinar.

a cavalo n.· 2
do artilharia,
suprnnumcs n.o 7, António Coelho,

Bataria de artilha.ria de Ponta Delgada
Tenente vet rinário miliciano da extinta b taria mixta
do artilharia
de co ta do Ponta Delgada, José Jacinto
Per ira da Câmara.
Alfer s milicianos
de artilharia,
da extinta bataria
rnixta de artilharia
de costa de Ponta Delgada, Carlos
J08é, João Manuel Vi ira P r ira, erafim 'I'avaros Carreiro, António Jácomo Raposo d M doiro
o Roberto
de Arruda.
Depósito geral de material de guerra
Gru po rlL' n r iuuzén

i olrulo d o

(,11(lu

• '''Vil.

11(\1'0 int rino, O alf 1'0 do quadro auxiliar ti artilharia, supranum
rúrio, da. E cola prática d artilharia,
JOsé do Hei Pire.
Esoola pré.t1ca. de cav&laria

apitão d cavalaria,
upranumerário,
arma, Jo é Maria Brandão do Brito.

da

irecção da
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Quadro da arma de oavalaria

Coronel do regimento
çalves Paúl.

de cavalaria

n.? 3 José Gon-

Regimento de oavalaria n.· 2

Tenente de cavalaria, em disponibilidade,
mões de Paiva, pelo pedir.

António Si-

Regimento de cavalaria n.· 3

Capitão do regimento de cavalaria n.? 9 José Correia
Durão Paias.
Regimento de ol\valaria n.· 4

Tenente de cavalaria, no quadro da arma, José Pimenta Segurado de Avelal' Machado.
Regimento de oavalarta n.· '7

Tenente de cavalaria, no quadro da arma, Ricardo
José Alves POrto.
Alferes: de cavalaria, suprauum rário, Jos6 Carlos
Pinto Coelho Martins de Lima e do regimento de cavalaria n. ° 2, António Fernandes Pereira da Cruz, c do
serviço de adminiatração
militar, do regimento de infantaria n.? 10, António Leitão Zuquete, sondo o segundo
pelo pedir e o último sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Escola de transmissões

Adjunto, o tenente d engenharia,
da arma, Manuel António Vassalo e
Esoola prátdoa

da Escola prática
ilva,

de administração militar

Tesoureiro interino, o alf res do serviço de administração militar, do regimento de infantaria n.? 1, Artur
Ramalho.
2.· oompanhia de administração militar

'I'on nt do serviço do admlnistração militar, upranumerário permanente, da Ln companhia d administruçt o
militar, António Ventura, P lo pedir.

8. o -

Jlinislério da Guerra - R('parli~ão do Gilbiu te

a) Tendo sido agraciado pola • ociedn.lo Portuaues« d:1.
Cruz Vermelha, com n m ,1'(0(' da ruz V (1'll1olha de D \.
dicação, o major, reformado, Guilherme
Augusto l)i"B
Reb lo, é-lhe permitido usar a r spectiv a in íeuia.

2.'
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b) Declara-se
que eram furriéis
do infantaria,
o não
segundos sargentos
da mesma arma, as praças Hermínio
Ribeiro da
ilveira Carvalho
o Humberto
Cordeiro da
Silveira que, por decreto do 1 de Junho último, inserto
na Ordem do Exército n. ° 12, 2. a sério, do corrente ano,
foram demitida.
do ervi o do xército, nos termos do
disposto no artico 2.° do decreto n.? 19:567, de 7 de
Abril de 1931.

a) Dcclaru-se que, pelo Boletim Militar das Colónias
n." 5, do 11 <lo ~raio do corrente uno, foi permitido, om
conformidade
com as disposições
do regulamento
das
Ordens Portugue as, aceitar o grau de comendador
da
Ordem da Coroa de Itália, com ql foi agraciado por
.. ua Mnj itad o Rei de Itúlia, (I faz r u o das resp divas insígnias,
o t nento-coronel
do infantaria
António
Leite de ...Iazalh! i'.

b) Declara-se que, pelo Boletim Mil: ar das Oolôntoe
n,? 3, de 10 de Março do corrente ano, foi condecorado
com a medalha militar d ouro da classe de comporta.
iuento exemplar,
em conformidade com < disposições do
regula. iento de 2 de Setembro de 1017, o tenouto-coron 1 do infantaria. António Leite do Magnlhãi •

c) Declara-se quo, pelo Boletim Jfilitar das 001611ias
n.? G, O 10 de Junho do corrente ano, foi permitido,
cm conformidad ' com as dispo .içõcs (lo regulamento das
Ordens Portuguesas,
aceitar o grau d cavaleiro da. Ordem da. Coroa d Itália, com qu foi agraciado por 'tia.
Majestade
o Hei do Itáli , o fazer uso das roapoctivas
iusignins, o ton nt de infantaria
Ambrósio Caminata,

d) D iclar -'

pelo BoI tim Militar (/((8 0[ÓI1'([8
do COJ'l' nt ano, foram condecorado c m a medalha militar da cl . d com portnmeuto
OX<,fO plnr , em conformidad
om u di po. içõ " do r gulamonto d ~ d
,t mbro do 1017 :

n.o G, d

quo,

10 do Junho

1\:1:

(lnlha

T nen o·cor n 1 d
Afonso.

(t

infantaria

ouro
Franci.

co

Marcolino
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Medalh.a de prata

Capitão de infantaria Eduardo
Gomes Martins Cardoso.
e) Declara-se que, por portaria do Ministro das Colónias de 29 de Março último, publicada no Boletim Militar das Colónias n.° 4, de 10 de Abril do corrente ano,
foi louvado o general, graduado, João Maria Esteves de
Freitas Júnior, pelos serviços prestados no Ministério das
Colónias durante cêrca de 28 anos, tendo revelado s mpre 110 desempenho das diferentes funções, de que foi
encarregado,
durante um tam largo período de tempo,
inteligência,
dedicação e zêlo e o maior critério e meticuloso cuidado no estudo das questões que lhe foram
confiadas.
f) Declara-se
que, por decreto de 9 de "Maio do corrente ano, publicado no Boletim Jlilital' das Colôniae
u. ° 5, de 11 do mesmo môs, foi condecorado com a medalha militar de ouro da classe de bons serviços, com
palma, por se achar ao abrigo do § 1.0 do artigo 8.° do
regulamento
do 2~ do Setembro do 1917 e n.? 3,0 doartigo 13,0 do mesmo regulamento,
alterado pelo decreto
n." 12:081, de 9 de Agosto de 1926, o brigadeiro de infantaria, com o curso do estado maior, João do Almeida,
pelos altos e relevantes servicos que prestou na colónia
de Angola,
qunudo govClrJHldor do distrito da Hulla,
de 1908 a 1910, sendo ao tempo capitão, roalizando
a ocupação do mesmo distrito por forma brilhante e
com escassas fórças. Para êsso efeito comandou, mostrando inteligüncia e valor, as colunas de operações de
1908 e 1909, da acção das quais resultou a pacificação
da região e a livre circulação com o Ilumbo e Cuamuto
o o poder mais tarde SOl' submetida a rica o insubmissu
região ocidental dos Gambos ; comandou, domoustrando
valor e tenacidade,
fi coluna
do ocupação do Evnlo orn
1909, ocupação que permitiu o sstabulocimouto de uma
linha do pi'netrnC:llo dostinadn a facilitar a RubSl'qi\('nto
ocupação do outros povos circunvizinhos (lo Ovnmpo. o
a coluna quo soguidumonto
ocupou território!' quo p('rmitirum o estubch'ciUlC'nto do uma ba e para a nxnçitO
da fronteira sul do Angola; comandou, mo trundo l1<.'rgio,
bravurn e prova do osfõrço , fi coluna quo cm 190\) r nli;r,OIl
a importauto operação militar para fi ocupação do baixo
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Cnbango, serviço extraordinário
e relevantlssimo,
que
permitiu levar a. soberania de Portugal aos confins do
sul de Angola, através do povos rebeldes o regiões desconhecidas, o marcar o definir a fronteira com a antiga
colónia alemã; finalmente, comandou em 1910, mostrando
iguahnente
inteligeucin,
bravura o provado esforço as
colunas do ocu pação do Pocolo, de Otokero e de Cafíma, sendo ferido na do Pocolo.
O) Declarn-so que o tenente do regimento de infantaria
n. ° 12 Alberto Salgueiro foi condecorado com a modalha militar do ouro da classe do comportamento exemplar,
e não com a do prata, como consta da Ordem do Exército
11.° 12, 2,a sério, de 24 de Julho do corrente ano.
li) Declaraqu<" pelo Boletim Jfilitl7r das Colónias
n.? 5, do 11 de }\faio do corrente ano, foram condecorados com a m dalhn militar da classe do comportamonto
exom plnr-, em conformidade
com as disposiçõee do 1'0'
gulumento aprovudo por doer to de 28 de Setembro
do lüli :
~1<'dullut de our~

Major do infantaria

Alberto

~lcdnlhn

do Castro

Arez.

de prllTU

Capitão miliciano do artilharia
Caldas de Lemos.
Tencuto miliciano de infantaria
gueirodo Lop s Praça.
Tenente miliciano d \ artilharia
de Alnwirln,

Luíz

Mário Ferreira

Alberto
Luciano

Dâmaso Fido Lacerda

i) Declura-se

QU0. pelo floletim
..l/iI/tal'
das Colénias
4, <ln 10 do .\bril do corrente ano, foram condecorados com II medalha militar da classe do comportamento
e -emplur-, NU conformidado com aR dispo i<:õp do rogulamcnto dI' :?8 (lo Setembro do lfJ17:
1I,Ú

l\-lcdnlhn douro

~Ja.ion s de infantaria Antóllio Cardoso HNpll o Ant,6nio F(·) Il:tnd('s II Oliveira Tuvures,
' capit, is: do infantal'ia .Iosú ~f:tl'iu Marqut" (la rllz o do l'f\'ic;o do
ndUlini t,'ut,'uo militar Vorgilio Lu itUlIO,
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de pra-to.

Capitãis de artilharia João da Costa Teixeira Pinto e
José Teles da Silva Palhinha.

j) Declara-se que, por decreto de 30 de Abril de 1930,
publicado no Diário do Gooêrno n. ° 107, 2. a série, de
10 de Maio do mesmo ano, inserto no Boletim Militar
das Colónias n. ° 5, de 11 de Maio do corrente ano, foi
condecorado com o grau de cavaleiro da Ordem Militar
de Aviz o tenente miliciano de artilharia Francisco de
Melo e Costa.
10.°-

Ministério da Guerra-1.n

Direcção Gcral- 2.n llepartiçãe

a) Declara-se que o brigadeiro de infantaria Joaquim
Mendes Cabeçadas,- que foi colocado na situação de reforma pela Ordem do Exército n. ° 12, 2. a série, do corrente ano, desempenhava as funções de inspector da
1.a inspecção do infantaria, e não inspector interino,
como consta da mesma Ordem do Exército.

b) Declara-se que o coronel, com o curso do estado
maior, inscrito na escala dos tenentes-coronéis de infantaria, Vitorino Henriques Godinho, que, pertencendo
ao extinto corpo do estado maior, regressou à arma de
infantaria, sua arma de origem, por decreto de 17 de
Dezembro de 1927, chegou à sua altura para a promoção a coronel nesta arma, para preenchimento de vacatura no respectivo quadro, em 20 de Julho findo.
c) Declara-se que o major Raúl Frederico Rato o os
capitães José Furtado Henriques e Alfredo Ferraz de
Carvalho, de infantaria, e Angelo de Aguiar Ferreira,
de cavaluria, todos com o curso do estado maior, foram
julgados aptos para prestarem serviço do estudo maior,
nos termos do urtigo 1.0 do decreto n." 17:738, do 11
de Dozembro de 1929, pela comissão a que se refere o
artigo 4.° do mesmo decreto.
Declara-se que o tenente-coronel António Leite de
major José Marcos Escrivanis, tenentes Rúi
César Carvalho da Silva e José Dourado de Oliveira
Martins e alferes, com a patente de tenente, António
d)

Magulhãis,

2.' Série
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de infantaria
e em disponibilialtura para entrar nos respec-

e) Declara-se que os capitãis Márío Eugénio de Almeida Valente, Manuol Dias e J osino da Costa, e alferes,
com a patente de tenente, João José Amaro, Filipe Gomes
Gonçalves,
Sérgio Gatineau
Barreto
da Cruz e José
Augusto Fernandes
da Cunha Belo, todos de infantaria
e supranumerários,
chegaram
à sua altura para entrar
nos respectivos
quadros.
f) Declara-se
que o tenento de infantaria José Baptista Vilan Pereira, que pela Ordem do Exército n." 12,
2. a série, do corrente ano, foi colocado no distrito de recrutamento
e reserva n.? 8, estava na situação de supranumerário
permanente,
e não na de qaadro da arma,
como consta da mesma Ordem.
g) Declara se que o tenente de infantaria Vergílio Augusto da Rosa Mondes passa a prestar serviço no Hospi-.
tal Militar de Belém, em substítutção
do capitão do quadro do reserva
Lourenço. Rodrigues Saldanha, ficando
exonerado' de chefe da subdelegação
da delegação militar de Lisboa-Rossio,
da Inspecção das Tropas de Comunicação ..

li) Declara-se
que o tenente de infantaria,
adido, em .
serviço na guarda nacional republicana,
Aníbal da Costa
Brotas,
continua na situação de adido, mas em serviço
no Ministério do Comércio e Comunicaçõea,
no Instituto
Geográfico e Cadastral,
por ter sido nomeado para uma
comissão de serviço neste Ministério, sendo considerado
nesta sítuação desde 4 do corrente mês.

i) Declara-se quo a colocação do tenente de infantaria
Fernando
Zangarilho
Garção no batalhão de caçadores
n. ° 1 é cumulativamente
com o cargo que desempenha
na carreira de tiro de Portalegre.
j) Declara-se
que o capitão J OSÓ do Macedo Júnior e
o tenente Miguel João Alvos, ambos de infantaria,
desistiram
do servir nas colónias, nos termos do decreto
n.? 13:309, de 1927, no corrente ano.
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k) Declara-se
que o alferes de infantaria
Sérgio Augusto dos Santos
supranumerário
permanente
em todos
os postos até passar à reserva, por lhe ser aplicável o
disposto no § único do artigo 444/ do decreto de 25 de
Maio de 1911, modificado pelo artigo 1.o do decreto
n.? 19:793, de 29 de Maio último.
ó

l) Declara-se
que fica sem
n." 12 da Ordem do Exército
rente ano, nu. parte respeitante
Sérgio Augusto dos Santos.

efeito a declaração a) do
n.? 11, 2.a série, do corao alferes de infantaria

m) Declara-se que, tendo o brigadeiro
de artilharia
Daniel Rodrigues
de Sousa, atingido em 9 do corrente
mês o limite de idade estabelecido,
compete-lhe a passagem à situação de reserva
desde a roferida data, nos
termos na alínea a) do § 3.0 do artigo 10.° do decreto
n." 17:378, de 27 de Setembro de 19~9, e § 1.0 do artigo 90.0 do mesmo decreto, ficando, porem, suspensa a
publicação do respectivo
decreto ató resolução
do Conselho Superior de Promoções
sõbre o preenchimento
da
. vaga de general por escolha a que o citado oficial concorreu,
ocorrida
pela passagem
à situação de reserva,
em G de Junho do corrente ano, do general ,\ lfredo Ernesto de Sá Cardoso.
,

n) Declara-se

que o tenente- coronel de artilharia, adido,
professor da Escola Militar, Eduardo da Costa Ferreira,
desempenha
desde 23 de Julho do corrente ano o cargo
de adjunto da 1.fi Repartição
da Direcção da Arma de
Artilharia
cumulativamente
com as funções que actualmente desempenha.
o) Declara-se
que fica som efeito a declaração inserta
na Ordem do Exército n.? 12, 2.a série, do corrente ano,
respeitante
à entrada no respectivo quadro do major de
artilharia,
supranumerário,
António Alvarenga.
p) Declara-se
que fica sem efeito a parte da determinação inserta na Ordem do Exército n. o 9, 2. fi série, do
corrente
ano, que diz respeito h colocação na brigada
n. o 3 de caminhos
de ferro do alfores do artilharia,
na
situação de reserva, Armando Luiz Pereira de Almeida.

q) Declara-se que o coronel de cavalaria, com o curso
do estado maior, Júlio Ernesto de Morais Sarmento foi
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aprovado nas provas especiais de aptidão para o põsto
imediato em 29 de Julho findo, sendolhe aplicável desde
esta data a designação de coronel tirocinado, nos termos
da determinação 3. a da Ordem do Exército n. o 9, 1. a série, de 20 do Setembro de 1928.
1') Declara-se que o alferes de cavalaria, supranumerário, com a patente de tenente, Augusto César da Silva
Pereira, chegou à sua altura para entrar no respectivo
quadro.

s) Declara-se que o coronel de engenharia Duarte de
Figueiredo do Nascimento Veiga, que por decreto de 18
de Julho último, inserto na Ordem do Exército n. o 12,
2. a série, do corrente ano, foi colocado na situação de
disponibilidade, se apresentou neste ~finistério, de regresso do das Colónias, om 10 do referido !pês, e não em
16 como foi publicado.
t) Declara-se que o capitão observador aeronático Carlos Felner Arantes Pedroso é considerado piloto aviador
militar de aparelhos lentos, nos termos do artigo 50.0
do decreto n. o 8:414, do 25 do Setembro de 1922, desdo
31 de Julho do corrento ano, data em que terminou as
provas do mesmo curso.

u) Declara-se que o capitão observador aeronáutico
José Manuel Mendonça é considerado pilôto aviador militar de aparelhos lentos, nos termos do artigo 50.0 do
decreto n.? 8:414, de 25 de Setembro de 1922, desde 18
de Julho do corrente ano, data em que terminou as provas do mesmo curso.
v) Declara-se que a colocação no grupo do aviação
de informação n.? 1 do tenente de aeronáutica Plácido
António da Cunha Abreu, insorta na Ordem do Etcército
n." 9, 2.11 série, do corrente ano, devo ser considerada
por conveniência de serviço, o não sem dispêndio para a
Fazenda Nacional como foi publicado.
;X) Doclara-so Ql1('; tendo sido dado provimento ao
recurso D.O 2:031, interposto perante o Conselho de Recursos, o coronel farmacêutico Fernando Augusto da
Paixão passa a contar a antiguidade do seu actual pôsto
desde 1 do Janeiro de 1930.
'
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y) Declara-se que deve ser considerada para todos os
efeitos desde 30 de Setembro de 1929 a antiguidade,
do seu actual pôsto, do major veterinário Inácio Júlio
Pereira de Sousa.

z) Dqclara-so que o capitão do secretariado militar,
supranumerário, Daniel Gomes da Cruz chegou à sua
altura para entrar no respectivo quadro.

11.

0_

linistério da Guerra- P DirecçãoGeral- 2.a Reparti ão

a) Declara-se que .os capitãis do quadro auxiliar de
artilharia António Pinheiro, José de Loureiro, Joaquim
da Silva Delgado, supranumerários
permanentes, Sebastião Raimundo da Cruz Pimenta e Joaquim Simões, José
Maia Ferraz, Cipriano António Marçal e José Bernardo
de Almeida Temudo foram aprovados Das provas especiais de aptidão para o posto imediato em 7 do corrente.

b) Declara-se que fica sem efeito o concurso para alferes chefes de banda de música, aberto pela Ordem do
Exército n,o 10, 2.:l série, de 20 de Junho último.

12.o-ltliaistério

da Guerra- 2.a Dil'ce~ãoGeral- 3.3 Reparlição

Declara-se que, conforme preceitua o artigo 3. ° do
decreto n.? 14:525,
de 26 de Outubro de 1927, foi considerada hábil Maria da Conceição Ribeiro da Silva
Neto para receber, ao abrigo do artigo 1.0 do mencionado decreto, os vencimentos de seu marido, segundo
sargento do quadro do secretariado militar, António
Miguel da Silva Neto, internado na casa de saúde do
Telhal.
13.

°-

"inislério da Guerra- 3. a Directão Geral- L a Rejlarli~ão

a) Declara-se que é de 12 o número de oficiais húbilitados com o curso de artilharia de campanha a admitir
à matrícula no curso complementar técnico de artilharia
da Escola :\1ilitar no ano lectivo de 1931-1932.

2.• Série
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b) Nos termos do artigo 18.° do regulamento do Arquivo Histórico Militar declara-se que foram oferecidos
para a sua biblioteca os seguintes livros e manuscritos:
1.° Wilhelm Ludwig von Eeduoeqe, por Friedrich Sommer, Stuttgart, 1928, oferecido pelo seu autor.
2. ° Comentários de António do Couto Cnstolo Branco
sobre as campanhas de 1706 e 1707 em Espanha, com
prefácio e notas de Gastão de Melo e Matos, Coimbra,
1\":)31,oferecido pelo prefaciador e anotador.
3.0 Autobiografia-manuscrito
do general António Pedro de Brito, Barão de Cacela, oferecido pelo brigadeiro
João Estêvão Águas.
c) Nos termos do artigo '18.° do regulamento do Arquivo Histórico Militar declara-se que foram oforecidus,
com destino à mesma biblioteca, as seguintes espécies:
1) Pelo Sr. João Vila Nova de Vasconcelos:
156 plantas e estampas diversas (uniformes, fortificações, desenhos e aguarelas executados na antiga Academia de Fortificações) [artilharia e desenho, etc.J.
2) Pelo coronel de artilharia Carlos Augusto Passos Pereira de Castro:
Dois retratos de oficiais do nosso exército.

14.°- !Iiuislério da Guerra-Reparli~ão

Geral

a) Declara-se que foi aberto concurso, por espaço de
triuta dias, a partir do dia 27 00 Julho findo, para a
nomeação do professores provisórios de todos os grupos
de disciplinas do Colégio Militar para o ano lectivo de
1931-1932.
As condições de admi 'são e actos de concurso são regulados pelo regulamento literário do Colégio Militar,
aprovado por decreto n," 18:608, de 14 dr) Julho de 1930,
o estão patentes na secretaria do mesmo Colégio nos
dias úteis, das doze às dezasseis horas.
Os requerimentos, instruídos com os necessários documentos, devem dar entrada na referida secretaria, até
as quinze horas do dia 26 de Agosto próximo. As públicas-forrnas das cartas de curso e outros documentos
comprovativos de habilitações só são admitidos depois
de confrontados com os originais.
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b) Publica-se a relação dos alunos do Colégio Militar
premiados no ano lectivo de 1930-1931:
Alllicnção Iíterür! a
4." classe

N.? 67 - Vasco António Martins Rodrigues-Medalha de prata.
Externo - Manuel Rodrigues Elias da Costa - Uma
obra do reconhecido valor.
5." classe

N .° 91)- Rni Ferreira
de ouro.

Molarinho Carmo - Medalha

6," classe

N.? 44 - Afonso de Chaby Rosa - Medalha de prata,
N. ° 236 - Abilio Coxito Granado -l\fodalha de prata.
Procedimento

moral

N.o 95-Rui
Ferreira Molarinho Carmode ouro de procedimento moral.

Moualha

Aptidão Iíslca
2." classe

N.? 183-Jos6
Baptista Neto Semedeiros
Pulmns
do prata.
N. ° 2 - J 0110 António Facco Viana Barreto - Louvor.
N. o 43 - Alcínío Pereira da Fonseca Ribeiro - Louvor.
Alberto Serra de OliveiraN.O 110-Fernando
Louvor.
N. o 114 - Francisco Teixeira Praça FrederiqueLouvor.
N. o 218 - Manuel Augusto Piçarra Diogo da SilvaLouvor.
c=

3." classe

N.O 294-Jol'to
Pedro de Almada Saldanha Quadros
Gouveia - Palmas de prata.

2.' Série
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N.? 362 - Manuel de Sequeira Lopes - Palmas de
prata.
N.? 140 - Carlos Luciano Bastos - Louvor.
N. o 170 - Agnelo Joaquim de Azevedo MoreiraLouvor.
N.O Hl5-José
Lúcio da Silva Romílo-Louyor.
N. o 441- Carlos Eduardo Macedo da Si!va - Louvor.
5.' classe

N. o 95 - Rui Ferreira Molarinho Carmo - Palmas
de ouro.
N. o
7 - Alberto Fernandes Moreno - Palmas de
prata.
N. o 97 - Luiz Clemente Pereira Pimenta de Cas tI'O Louvor.
•
N." ll1-Henrique
Ferror Simões Tavares-Louvor.
N.O 135 -Ramiro
Lopes Prezado Pimenta - Louvor.
N.O 156-Adriano
José Pais do Amaral OoelhoLouvor.
N.o 396-Adalberto
Júlio da Nóbrega-Louvor.
N. o 407 - J 0[0 Branco Baptista - Louvor.
N.O 417 - Vasco de Castro Ataíde Cordeiro - Louvor.
N.O 443 - Fernando Henrique Pires - Louvor.
6.' classe

N. o 253 de prata.
N. o 44 N.? 60N. o 83 vor.
N. ° 222 Louvor.
N.O 252 -

J oão Manuel do Abreu

e Silva-

Palmas

Afonso de Chaby Rosa - Louvor.
Jorge Campos Mascarenhas - Louvor.
Jaime Wheelhouse Basso Marques - LouArnaldo Damião Vilela Teixeira DinizJosé

Joaquim

Alves Monteiro - Louvor.

7.' classe

N. o 336 - Mateus Simaria e Sousa - Prémio pecuniário de 50ti.

418
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N. ° 260 - António Abel Rodrigues Mano - Prémio
pecuniário de 30i!.
N.O 138 - António Augusto Andrade Alves AssizLouvor.
N.? 198 - Mário António Ferreira Saraiva - Louvor.
N.? 199 - Jos6 Augusto Salvador Tribolet - Louvor.
N.O 223 - Henrique Luiz Diogo do Carvalho - Louvor.
.
N. ° 240 - Ilídio Antunes Baptista - Louvor.
N.O 258 - Augusto Gonçalves Vieira - Louvor.
N. ° 382 - Alfredo Magalhãis Almeida Martins Soares - Louvor.
c) Declara-se que o capitão capelão do regimento de
artilharia ligeira n.? 2 Jaime José Ferreira tem direito
ao quarto aumento de 10 por cento sôbre o sôldo desde
1 de Dezembro de 1930, e não desde 1 de Julho do
mesmo ano, como consta da Ordem do Exército n. ° 10,
2.a série, de 20 de Junho último.

BALANCETES DO MONTEPIO DOS SARGENTOS
DE TERRA E MAR

2.' Série
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Obituário
1931
Julho
Agosto
»

30-

Coronel de infantaria, na situação de reserva, Henrique Carlos Guedes Quinhones de Portugal da
Silveira.
5 _ Capitão, reformado, Viriato António Valério Cardoso.
9 - Coronel, reformado, José Joaquim de Castro.

Reotificações
Na Ordem do Exército n.s 6,2.' série, do corrente ano, p.178,
I. 13, onde se lê: «14 de Fevereiro
fiudo», deve ler-se: ,,14 do
corrente mês e ,
N a Ordera do Exército n.? 11, 2.' série, do corrente ano, p. 328,
L 22, onde se lê: «Anacleto Pinto de Campos», Jeve ler-se: «Anacleto Inácio de Campos» j p. 330, l. 23. onde se lê : "2:-119.,, deve
ler-se: ,,2:149,,; p. 334, 1. 13, onde se lê: «Oscar de Almeida Barros", deve ler-se: «"scar de Almeida Barros da Silva Ramos».
N a Ordem do Exército n. o 12, 2.- série, do COi'fente ano, p. 360,
1. 14, onde se lê: «José Ponte», deve ler-se: «José da Ponte Dutra», e na mesma página, 1. 15, onde se lê: «Luiz Prudêncio», deve
ler-se: Luiz Prudêncio Pereira da Costa» ; p. 386,1.11, onde se lê :
«Marinho», deve Ier-se : «Marino •.

António Lopes Mateus.
Está conforme.

o Ajndante

General,

MINISTÉRIO

DA GUERRA

4 DE SETEMBRO DE 1931

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se ao Exército o seguinte:·

1.Q -

DN'relos

Mini Inio da Guerra - n~l'<lrliç 8 ~Io Gahiutle
Considerando
quo () brigadeiro
do artilharia,
actual
gov rnador militar de Li. boa, interino, Daniel Rodrigues
de
ou.,
tem revelado durante
ua longa carr ira.
militar a mais hrilhant s qualidades dr militar brioso,
valente o ilustrado,
aliada' n um grande patriotismo e
amor pela sua profissão;
Oousiderando
que o mesmo oficial tom dado as mais
sobejas pro\'us de oficial distinto, pond erndo, disciplinado
(' disciplinador,
fi par
do uma "rando drdicaç< o !w!n
R pública, qualidade. (I tIL' que o tornam mel' -cedor da
udmirução o respeito dos ~ us concidadãos ;
Consid raudo que a sua Iõlha do ser 'iços contém referencia
às sua qualid: de. de organi ador o orientador,
quando inv c, tido do comando de tropas ;
on iderando que no de mp inho das funçr'lOs d \ go
vornndor
militar, interino, do Lisboa, tom evidenciado
c1ar:lIlH'nto todas as suas alta qnalidadcs do oficial inteligente, d cidido o enérgico, além duma manif ta lealdndll, que o torn TIl
pci naluiente apt
pura os
comanrlos olevad
;
Con, id rando . indu ser um II to d int ir l justiça
r
ao brigad iro Dani I R dricu S d SOU8 um público t -

a
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tomunho da elevada consideração que o Govêrno tem
por todas as suas qualidades:
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro
de 1926, por íôrça do disposto no artigo 1. ° do decreto
n." 15:331, de 9 do Abril de 1928, sob proposta dos Ministros do todas as Ropartiçõos : hei por bem decretar,
para valer como lei, o seguiu te:
Artigo 1.0 Que o brigadeiro de artilharia, actual governador militar de Lisboa, interino, Daniel Rodrigues
de Sousa seja promovido, por distinção, ao pOsto de
general, contando a antiguidade desde 8 do corrente,'
considerado supranumerário permanente.
Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se portanto a todas as autoridades a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fõrça
de lei pertencer o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente como nêle se contém.
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Governo da
República, em 28 de Agosto de 1931. - ANTÓNIO 68CAU m, ]'RAGOSO CAR~lONA - Domingos Augusto Alves
da Oosta Oliveira - António Lopes Mateus
José de ALmeida Eusébio- António de Oliveira Salazar - Luiz António de Magalhl1is Correia-Fernando
Augusto BrancoJoão Antunes Guimarãis - Armindo Rodrigues Monteiro - Gustaco Cordeiro Ramos - Henrique Linhares de
Lima.
Usando da faculdade quo mo confere o n.? 3.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 do Novembro
de 19~G, por fOrc:a do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:1331, de 0 de Abril do 1028, sob proposta do Ministro da Guerra o om conformidade com a decisão do
Conselho do Ministros, nos termos do disposto no artigo 2.° do decreto n.? 19:141, do Hl de Dezembro
de 1930 e por se acharem incursos no n." 2.° do artigo 2.° do referido decreto: hei por bem doer tar o seguinto :
Quo tenham baixa do serviço:
S 'gundos sarg ntos: Alexandre ToL eira de Carvalho
n.? W7-E, do regimento do cavalaria n.? 5, António do
J O~IIS Pires n. ° i32-I'j, do rr-gimouto do artilharia lizoira
n.? 4, Armando dos Reis n.? :.?6-g, do regimento do sa-
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padores
mineiros
o Manuel Monteiro n. o 216-E, do regimento do infantaria
n.? lG.
O Ministro da Guerra assim o tenba entendido e faça
executar. Paços do Governo da República, 22 de Agosto
de 1931. - ANTÓNlO ÓSCAR DE FRAGOSO OAR~IONA-

António Lopes Mateus.

,

D sando da faculdade que mo confere o n. o 3.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 2G de Novembro
do
192G, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de U de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guorra o nOR termos do disposto
no artigo 2.0 <lo decreto 1l.0 H):f)m, de 7 do Abril de 1931,
e V.or HO acharem. iucl .
os artiaos 1.0 dêste decreto
e do decreto n." 19:595, <lo 10 de Abril de 1931: hei
por bem <lecretm:_Q_ CTuint ' :

•
Q.uo sejam demitidos:
Coronel do infantaria António Augusto Dias Antunes.
Coronel de infantaria, com o curso do estado maior, Ilelder Armando dos Santos Ribeiro.
'I'enento-coronel
do infantaria
Fernando
P:1i:; Teles d
Dtra Machado.
Major do quadro auxiliar de engenharia,
na situação d
reforma, Inácio Baptista Pereira.
Oapitãis:
do serviço de administração
militar
Alfredo
Marques do Mendonça, do quadro osp cial do engenharia Joaquim
Pinto Gomes Júnior,
do infantaria
Alb rto Tavares do .:\Iagalb, is, da aeronáutica J o 6 Pereira Gomes c Amórico Augusto
Uurtins
Sanches,
miliciano do artilharia
do quadro e. pecial Raúl T arciso da Costa O uimarãi, .
Tenentes:
de infantaria
Eduardo
ela unha Caruiona o
~il\'a, do infantaria,
scpnrado do serviço, Joaquim Videira, do quadro e. pccial Abílio elos Reís Morais, 0.0
engenharia
José <lo . [elo e Cunha, da aeronáutica
.Tos!' Antunes
dos > autos ...TC\" ., do quadro auxiliar
de artilharia
João Roque.
Alfl'l'e : do infantaria
Horácio Ferreira
• uloio , do 8<'1'\'i<:o do udminit traç, o militar \.driano Gonçalvo
nofre.
ARpirnnte
a oficial elo quadro nu. iliar de ongonhuriu
~Ialluel António.
a: pirnntes
da Escolu ~filital', Júlio
Ci<l da 00. ta Mota e .\1 ixandro
de Vasconeelo
#

e

á.

428

ORDEM DO EX~RCITO N.o 14
Que tenham

baixa

2." Série

de serviço:

ajudante
n.? 725 da 6.& companhia
do reforJoaquim Antunes Guerra.
sargentos:
do batalhão
de metralhadoras
D.O 1: D.O 207/E,
João de Sousa da Silva; n.? ~62,
Manuel Guerreiro
Próspero;
do regimento do sapadores mineiros, D. ° 72/E, Arnaldo António Pereira ; do
regimento
de supadoros mineiros,
n." 2/E, Domingos
José Ribeiro; do grupo independente
de aviação e
bombardeamento,
n. o 2/J~~, 2.:l os quadrilha,
Cipriano
da Silva ; 11.° 21/E, 2.:1 esquadrilha,
Pompeu Pereira
Cardoso ; n," 1:3/E da L" e quadrilha, Joaquim Alves; do batalhão de aorosteiros,
n." l/E, da 1.1\ osquadrilha,
João Maia; D.O 2G/g, da 1.1\ osquadrilhu,
António Dias Pereira ; cadetes: do batalhão de uretralhadoras n, o 1, n, ° 8/E, Ernesto Júlio Rodrigues
Praça; do regimento do infantaria n. o 9, adido ao batalhão do caçadores n. o 7, Mário rnácio Vieira; do regimento
do infantaria
u.? 1, Joaquim
Nunes Silva
Araújo;
músico
1.11 classe, n." 148/B, do regimento
de infantaria n." G, adido :LO batalhão de ructralhadoras n." 1, José Carlos do Sousa Gornos,
Segundos
sal' 'cut s : do regimento do sapadores mineiros: 11.°. /E, Américo Dunrto f\ilvaj n." 32/E, João
Valentim;
n. o 3[)/1~;,António Correia; n. ()40/J~j, António Figueira i Frnncísco Ponalva ; Albino da Silva Tavaros ; JOHó Lourcnco Fortes ; do secrctariudo
militar,
Salvador
,JOHó da Costa Júuior ; do regimento
do infantaria n. o 10, Claudino Mllnupl Gurciu : do batalhão
do caçadoros
11.° 1, Diogo Branco ; do regimento do
infantaria n." 11, João Lopes Siiuõcs Diniz ; <la6.acompanhia do reformados,
Manuel do.' SUlltOH Burrudas ;
do regimento
do infantaria
11. n 7, Albino
Ribeiro r 'squeira; do rogimento de infantar'iu n.? 2t, .1aDl!!'1 Estovos Ramos ; do regimento (lo cavalaria D.O 9. Vorgílío Mártir ; do regimento
de infantaria
n.O ln, \r·
naldo Pinto Cabral;
do batalh. o d motrulhudoras
11.° 1, 1l.0 8I/E:, 7.& companhia,
Jailll< 'I'elos: 11.° [lO g,
7.11 com punhia, J osó Frnnci. co da }i"ons('cn j ·a(h·tuíi: n.O lnlLl~, da compallhia dp dupõsito, Júlio do Matos Vilul'i Ill'S j n.o 203/11; da cOIIIP:.tnhia do uC'pó. ito,
J o~ó Guorra da Sih'a; segundo H:trg nto 11.o 95/1~ dn
companhia d dO)ló:-;ito, José (los 'an tos !tocha; !l.o 45/1~j
da forma<;ilo do comando, .Joaquim Josó Vnlonto.
~a-

Sargento
mudos
Primeiros

u('
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deto n, o 104/E da companhia
de depósito,
João do
Azevedo Fuuro da Rosa; artífice n." H4 do regimento
de sapadores mineiros, Eduardo Carolino; (lo grupo indepeudonte de aviação 0. bombardeamento, n.? 22/E
da La esquadrilha,
Lázaro JOti6. Dias; n." 24/E da
2. ~ esquadrilha,
Alfredo António Fernandes;
n. o 25/ID
da 2. a esquadrilha, Júlio Crovi Coelho Tomudo; n.? ~8/E
da 2. a esquadrilha,
Raúl (lo Matos Moreira de Sousa;
n." 4U/31 da L." esquadrilha,
António
Eduardo
Júnior; n." lO/E da 2. a esquadrilha,
Humberto Correia ;
n. ° 1S/E da 2." esquadrilha, Manuel dos ::)1\l1t08 Inácio; graduado mecânico n. ° ü da ~. a esquadrilha,
Miguel Pereira Duarte; da 2. a osquadrilh , Humberto
Avolar do Oliveira o Sou a e Manuelino 'I'oi: eira; do
batalhão do acrostciros, n." 14fl'} da 1:'\ esquadrilha,
Luiz Rocha X avier de Busto ; do batalhão d motralhadorus n." 1: cadetes 11.° 25G/E, Manuel António
Miguol ; n." 61H/31, Joaquim
Alberto
~IB Andrade
Cabral;
do regim nto do artilharia ligeira 11.° 3: Armando Fulier Coelho
emedo, n.? 2/325/g; Firmino
Filip

Pinheiro,

1\.0

18/E

da B. D.;

f

rtllice serra-

lheiro-ferroiro
n.? 4, Sorufim dos Anjos Marcelino ;
me. tr de cornet siros n. ° 2b/g 10 b talhão do caçadores u." r), António Rato; d infantaria,
Jo: é Sobreiro.
Sargento
ajudante
n." 1/2, da 1. a esquadrilha do grupo
independente
de aviacão !lo bombardeamento,
Eu. ébio
l\1aehado.
Primeiro
sargonto do batalhão do motralhadoras n. ° 1
.Múrio c10 _ Iouru ; n.? ::\1/52 (la gunrda nacional repuhlícann, Ezequi ,I António
arm lada.
Fllrriéis:
do batalhão
410 motralhndorns
11.° 1, Gonçalo
de " ou. a Brandão, n. o :~8/g, da 4. n l'ornpunhia.; arUfico n. o :.!7B/I~ da fornlll(:, () do comando, L Icil11\0 I,'m.neisco Ouvlllüiro;
do l'l'gimcnto do Lll'ndofl'f; llIim,iro ,
tll'tílicl',
lanuel J )iogo;
do l' gin1011tLl do nrtilhnria.
ligl'ira !l.0 3, 1':Oll rllo . [1I('i, s, 1I.O :.!nõ IIi; I.) Antoro
(;('ralrlo :\lont iro, n/' _33/g d, ~.JI bnt, rin.
O .1inistro dn Gu rrn. aI! im o tenha
nt! ndido e faça
H ccutar.
Paço_ (lo O,OV ruo d lt píthli('a, 28 d .Agosto
de 1031.-ANTÓ.
IO üse 1 Dl~ l"nA o () CAI [Q~A-A7.tónio ',O/leR .JlateIlH •
. Usando dn faculdade qUI lU (' n~ r' () ]l.o 3.° (lo artIgo ~.o do d('('rl'to 1\.0 12:- 0, elo 26 d
·unmhro
d~
lD:26, por ~ rc:a do di po to 110 articro 1.° do doer to
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n." 15:331, de 0 do Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra, nos termos do disposto no artigo 2.°
do decreto n.? 19:567, de 7 de Abril de 1031, e por se
acharem incursos nos artigos 1.0 dêste decreto e do decreto n. ° 19:595, de 10 de Abril de 1031: hei por bem
decretar o seguiu te :
Que sejam demitidos:
Capitãis: de artilharia, Artur Rebêlo de Almeida i miliciano de engenharia, Justino José Ferreira.
Tenentes: de infantaria, Luiz Baptista da Costa, António Rodrigues Rogado Júnior, Ramiro Telmo Gomes
Pereira, Argentino Herculano Seixas ; de artilharia,
António Lopes de Araújo.
Alferes miliciano de reserva Manuel de Lacerda de Almeida.
Que tenha baixa de serviço:
Furriel

de artilharia

n. ° 3 António Sebastião Marques.

o Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Goyêrno da República, ~8 do Agosto
de 1031.- AXTÓNIO OSCAR DE FRAGOSO CAILMOL AAntónio Lopes Mateus,
Ilinistério da Guerra - Repartição Geral

Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo LOdo decreto
n." 15:331, do 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem decretar que fique nulo
e de nenhum efeito o decreto de :3 de Maio do corrente
ano que anulou o subsidio mensal de 61> a D. Amélia
das Dores Martins Cunha, viúva do major reformado
Abel da Cunha, o qual lhe havia sido concedido por decreto de 19 do Março de H)27, por esta senhora ter sido
eliminada de pensionista do Montepio Oficial e ter reposto na tesouraria desta institurção as importâncias correspondentes às pensões que foram abonadas, na qualidade do irmã viúva do capitão de fragata José Maria
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Martins Pereira, conforme comunicação do mesmo Montepio, de 18 de Junho também do corrente ano.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 18 de Junho
de 1931. - AN'l'ÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSOCARMONAJúlio Alberto de Sousa Schiappa de Azevedo.

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 LOdo decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra: hoi por bem decretar que o inválido
de guerra nos termos dos artigos 2. ° e 3.° do decreto
n. ° 16:443, de 1 de Fevereiro de 1929, cm seguida mencionado tenha o pôsto e antiguidade, nos termos das
alíneas a) e d) do § 1.0 do artigo 67.° daquele decreto,
como vai indicado: arma de artilharia, quadro especial:
capitão o tenente miliciano, reformado, inválido, J osó
Gomes Rios, contando a antiguidade desde 31 de Março
de 1929.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido o faça
executar. Paços do Governo da República, 25 de Julho
de L931.-ANTóNIO ÓSCAI~ DE FRAGOSOCARMONAAntónio Lopes Mateus.
2.°_ Por decretos de 22 do mês findo:
Ministério da Guerra - 1. a Dircc~áo Geral-P

RCI)arti~ão

Rejeitado o recurso n." 2:152 interposto perante o
Conselho de Recursos pelo alferes de infantaria, com
patente de tenente, Raúl da Conceição Gonçalves Bn1Yo,
por o ter sido fora do prazo legal.
2.· brigada

Brigadeiro,
o curso do
Júlio Ernesto
dade desde 2

de oavalaria

comandante, o coronel de cavalaria, com
estado maior, director do Colégio Militar,
de Morais Sarmento, contando a antiguide Abril de 1930.
Quadro da arma de infantaria

Brigadeiro, o coronel de infantaria, no quadro da
arma, Júlio Alberto de Sousa Schiappa de Azevedo, contando a antiguidade desde 11 de Julho findo.
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Batalhão de infantaria n.O 72

Coronel, comandante interino, o tenente-coronel, se.
gundo comandante, Alfredo Humberto dos Anjos Câmara,
contando a antiguidade desde 11 de Julho findo.
Distrito de reorutamento e reserva n.s 19

Coronel, chefe, o tenente-coronel de infantaria, chefe
interino, Júlio César Moreira Sales, contando a antiguidade desde 8 do corrente mês.
Distrito de recrutamento e reserva n.O22
Delegação n.O 1

Coronel, chefe, o tenente-coronel de infantaria, chefe
interino, Antero Homem de Noronha, contando a antiguidade desde 27 de Julho findo.
Supranumerário

Coronel, o tenente-coronel de artilharia, com o curso
do estado maior, adido, professor do Colégio Militar,
Aníbal César Valdez de Passos o Sousa, contando a ano
tiguidade desde 11 de J nlho findo.
Supranumerário permanente

Tenente de cavalaria, adido, Francisco da Encarnação
Pereira, que, de regresso do Ministério do Interior, se
apresentou em 19 do corrente mês, por ter deixado de
prestar serviço na guarda nacional republicana.
Regimento de oavalaria n.O8

Coronel comandanto, o tenente-coronel' do regimento
de cavalaria n.? 2, Eduardo Correia de Sá, contando a
antiguidade desde 6 de Julho findo.
Adido

Coronel, o tenente-coronel de infantaria, adido, em
serviço no Ministério das Finanças, Torcato Maria Carreira da Costa, contando a antiguidade desde 11 de Julho
findo.
Disponibilidade

Capitão de infantaria, adido, António Dias, que se
apresentou de licença ilimitada, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de J alho findo.
~

J

Reforma

...Ooronel Francisco Xavier Correia Mendes, capitão
Eduardo Adolfo Jaime Picaluga e tenente Manuel José
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de Oliveira, todos na situação de reserva, por torein
atingido o limite de idade, nos termos do § 4.0 do artigo 10.0 do decreto n. o 17:378, de 27 de Setembro
de 1929, devendo ser considerados nesta situação, o primeiro e terceiro, respectivamente, desde 21 e 14 do corrente mês e o segundo desde 22 de Fevereiro último.

3. o - Por decretos de 29 do mês findo:
~Iinistério da Guerra -

Rejeitado
Oonselho de
de artilharia
terposto fora

tn Direcção Geral- 2.:1 Repartição

o recurso n." 2:151 interposto perante o
Recursos pelo tenente do quadro auxiliar
Manuel Simões Tejo, por ser, além de indo prazo legal, manifestamente ilegal.
Quadro da arma de artilharia.

Tenente de artilharia, adido, com licença ilimitada,
António Rodrigues Janeiro Borges, que se apresentou
em 26 do corrente mês para preenchimento de vacatura
no respectivo quadro.
Disponibilidade

de infantaria, adido, com licença ilimitada,
Manuel Francisco Vidal Lopes, que se apresentou em 21
do corrente mês.
Üapitão

Reserva

Coronel do regimento de artilharia de costa n.? 1,
Óscar Oibrão Garção, capitão do secretariado militar,
do Supremo Tribunal Militar, Guilherme César Pina e
alferes de artilharia, adido, com licença ilimitada, Oarlos
.Iosé dos Santos Silva, os dois primeiros por terem atingido o limite de idade, nos termos do § 3.0 do artigo 10.0
do decreto n." 17:378, de 27 do' Setembro de 1929, e o
último por ter sido julgado incapaz do serviço activo
pela junta hospitalar de íuspscção, devendo ser considerados nesta situação, o primeiro o o terceiro, respectivamente, desde 26 e 17 do corrente mês.
Reforma.

Ooronel, na situação de reserva, Pompeu de Carvalho
Mirabean, por ter atingido o limite de idade, nos termos
do § 4.° do artigo 10.0 do decreto n.? 17:378, dê 27 de
Setembro de 1929, devendo ser considerado nesta situação desde 25 do corrente mês.
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llinislério da Guerra - 2. a Direcção Geral- 3." Repartição

Capitão do secretariado militar, supranumerário, o tenente do secretariado militar, arquivista, Francisco
Elias.

4. o - Por decreto de 1 do corrente mês:
mnislério da Guerra - ta Di recção Geral

Exonerado de ajudante
Baptista da Silva Cruz.
5. o -

general, o general Miguel

Portarias

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete

Por portaria de 24 do mês lindo:
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar o coronel de cavalaria Manuel
da Costa Latino, chefe da équipe de cavaleiros portugueses que foi representar Portugal no Concurso Hípico
Internacional de Madrid, realizado em Junho do corrente
ano, pela forma como se desempenhou dessa missão, na
qual mais uma vez revelou a sua comprovada competência em assuntos técnicos, muito contribuindo para o bom
oxito alcançado pela referida equipe os seus vastos conhecimentos de cavaleiro experimentado e o seu nunca
desmentido amor pela sua arma.
Manda o Govêrno da- República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar os oficiais abaixo indicados, que
constituíram a equipe de cavaleiros que tomou parte
no Concurso Hípico Internacional de Madrid, realizado
em Junho do corronte ano, os quais, pela sua acção brilhante no referido Concurso, confirmaram mais uma vez
as suas qualidades de energia, decisão e valentia, que os
colocam a par dos melhores cavaleiros internacionais:
Capitãis de cavalaria José Paulino Marecos Mousinho
de ALbuquerque e Luiz da Costa Ivens Ferraz ; tenente
de artilharia Luiz Falcão Mena e Silva e alferes de cavalaria José Gil de Gouveia Beltrão.
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Rep<lrtição

Por portaria de 26 do mês findo:
Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar o coronel de artilharia Alexandre
Herculano Garcia pela muita competência, dedicação
pelo serviço e zêlo pelos interesses da Fazenda Nacional
de que deu provas durante o tempo em que exerceu o
lugar de chefe da La Repartição da 2. a Direcção Geral
do Ministério da Guerra, concorrendo; com o seu método
de organização e com a lealdade com que serviu, para
que todos os importantes serviços a cargo da mesma
Repartição decorressom com uma regularidade digna de
reparo e de aprêço,
6. °- Por determInação do Govêrno da Repúbllca:
Ilinistério d<l Guerra - f.I' Direcção Geral

Ajudante general, interino, o coronel do grupo de
defesa móvel de costa Adriano da Costa Macedo.
Adjunto da 2. a Repartição, o tenente do regimento de
infantaria n." 11 José Maria Rocha.
Adjunto do arquivista da 3.80 Repartição, o alferes do
secretariado militar, supranumerário, Manuel Fernandes
Pereira.
Ilillislério da Guerra - 2." Direcção Geral

Chefe interino da La Repartição, o tenente-coronel
do artilharia Abcl Joaquim Travassos Valdez.
Adj unto da 3." Repartição, o tenente do serviço de
administração militar do batalhão de caçadores n. o 7
Acácio Monteiro Cabral.

Ministério da Guerra - 3." Direc~áo Geral

Adjunto do Arquivo Ilístórico Militar, o capitão do
batalhão de caçadores n.? [) Jorge Andrade do Espírito
Santo.
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Dlrecçi\o do serviço de obras e propriedades
nos Açôres

militares

Chefe interino da secretaria, o capitão do quadro auxiliar de artilharia Manuel de Amaral da Estrela, pelo
pedir.
Escola prática de infantaria
n,o 1 Francisco

Alferes do batalhão de metralhadoras
António Pires Barata.

Quadro espeoial a que se refere o artigo 6.·
do deoreto n.O7:823,
de 23 de Novembro de 1921

Tenente miliciauo de infantaria, do mesmo quadro, do
regimento de infantaria n." 15, Daniel Pinto de Barros.
Regimento de infantaria n.O3

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Armando
Jorge de Oliveira Saraiva, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.O6

Alferes, do regimento de infantaria n." 9, António de
Carvalho Sampaio e do batalhão de caçadores n." 1, João
dos Santos Pereira, ambos pelo pedirem.
Regimento de infantaria n.O8

Alferes do batalhão de ciclistas n. ° 1 João Duarte da
Costr, Júnior, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.· 9

Capitão do batalhão de caçadores n," 3 António Pinto
da Fonseca, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.s 10

Capitão de infantaria,
Jorge.

supranumerário,

Cãncio

José

Regimento de infantaria n.- 11

Tenentes, do regimento de c infantaria n. ° 17 António
Afonso Pereira e do batalhão de caçadores n,° 2 Fernando Vargas, ambos pelo pedirem.
Regimento de infantaria. n," 12

Capitão, chefe de banda do música, do batalhão de
caçadores n." 6, Guilherme Joaquim Bõto da Piedade.
Regimento de infantaria. n.O 16

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Justino Leite'
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Batalhão de infantaria n,s 47

Capitães milicianos do regimento de infantaria n. o 22,
dissolvido pelo decreto n," 19:657, de 28 de Abril último, Fernando Soares de Sousa e José da Silva Barreiros.
Alferos milicianos do regimento de infantaria n." 22,
dissolvido pelo decreto n. o 19:657, de 28 de Abril último,
Maximiano Fernandes da Rocha, Eduardo Augusto de
Lacerda Nunes e Constantino Magno do Amaral.
Batalhão de infantaria n.» 72

Alferes milicianos do regimento de infantaria n." 4,
dissolvido pelo decreto n.? 19:6ô7, de 28 de Abril último, Duarte Cabral Amorim da Cunha, João Ilickling
Anglin, José de Barcelos Maia, Joaquim de Frias Coutinho e Paulino de Sousa Cabral.
•
Batalhão de infantaria n.v 97

Capitão miliciano do regimento de infantaria n. o 13,
dissolvido pelo decreto n." 19:657, de 28 de Abril último, Raúl Rodrigues Cohen.
Alferes milicianos do regimento de infantaria n. o 13,
dissolvido pelo decreto n,o 19:657, de 28 de Abril último, Domingos Augusto dos Reis Costa e Manuel Nunes
Farinha.
Batalhão de caçadores n.v 3

Tenente do regimento de infantaria n.? 19 João Alexandre Caeiro Carrasco, por motivo disciplinar.
Ba.talhão de caçadores n.·

B

'I'esoureíro, O capitão do serviço de administração militar do batalhão do pontoneiros António Tomé, pelo
pedir.
Batalhão de ciclistas n.· 1

Tenentes, do regimento de infantaria n.? 8 António
Mauricio Coelho de Araújo Malheiro e miliciano do quadro
especial Cosme Pereira de Lemos, sendo o primeiro sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Alferes de infantaria, com a patente de tenente, supranumerário, António Ferreira.
Distrito de recrutamento e reserva n.> 6

Tenente do regimento de infantaria
reia de Noronha e Meneses.

n. o 6 J osé Cor-

•
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Distrito de reorutamento e reserva n,> 12

Tenente do regimento de infantaria n.? 12 José Bernardo Pereira, pelo pedir ..
Carreira de tiro de Lousada

Tenente do regimento de infantaria n." 6 Manuel António Teixeira de Macedo, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Quadro da arma de artilharia

Tenente-coronel do regimento de artilharia ligeira n. 05
Daniel Augusto Pinto da Silva, pelo pedir.
Escola de aplicação de artilharia de costa
e contra aeronaves

Instrutor, o tenente de artilharia da escola prática da
arma António Fernandes Pereira da Costa.
Regimento de artilharia ligeira n.O1

Tenente de artilharia, no quadro da arma, António
Rodrigues Janeiro Borges, pelo pedir.
Grupo de defesa móvel de costa

Alferes do grupo de artilharia a cavalo n." 2 Artur
Aragão Pinto de Andrade, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Grupo de defesa submarina de costa

Capitão de artilharia, do grupo de especialistas, Francisco de Paula Azevedo e Silva Júnior.
Tenente do quadro auxiliar de artilharia, do regimento
de artilharia ligeira n." 5, José Fernandes.
Alferes do regimento de artilharia ligeira n. o 4 João
da Costa Laje, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Bataria de artilharia do Funchal

Alferes miliciano de artilharia da extinta bataria de
artilharia de defesa móvel de costa n. ° 2 João Manuel
Vieira Pereira.
Depósito geral de material de guerra

Secretário interino da comissão de recepção e exame,
o major do quadro auxiliar de artilharia, supranumerário permanente, do mesmo depósito, J oaqnim dos Santos.
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Quadro da arma de cavalaria

Tenente do regimento
varo de Carvalho Nunes.

de cavalaria n. o 2 Mário Ál-

Escola prática de engenharia

Alferes
Lopes.

do batalhão

de pontoneiros

Artur

Augusto

Batalhão de pontoneiros

Tesoureiro, o capitão do serviço de administração militar, em disponibilidade, Manuel Alves Morgado.
Inspecção da arma de aeronáutioa

Adjunto interino, o capitão da aeronáutica do grupo
de aviação de informação n.? 1, Carlos Felner Arantos
Pedroso.
Escola militar de aeronáutica

Instrutor de pilotagem, o tenente
mesma escola Jorge Figueiredo.

de aeronáutica da

Grupo independente de aviação de bombardeamento

Capitão de aeronáutica, adjunto da inspecção da arma,
Celestino Pais de Ramos, pelo pedir.
Direcção do serviço de saúde militar

Adjunto da 1.a Repartição, o tenente médico do regimento de infantaria n. o 5 José Estêvão Pereira da
Silva, pelo pedir.
Supranumerário

Alferes do secretariado militar, da La Repartição da
1." Direcção Geral do Ministério da Guerra, José Coelho de Moura.
Escola central de sargentos

Tenente do engenharia
Américo Soares Beirão.

do regimento de telegrafistas

Depósito geral de material de aquartelamento

Capitão de infantaria,
Rodrigo Faustino.
7.

o-

supranumerério

permanente,

Ilinistério da Guerra - Reparti~ão do Gabinete

Declara-se que é capitão reformado, e não major reformado, o oficial a que se refere a alínea a) do n,o 8. o
da Ordem do Exército n." 13, 2.a série do corrente ano,
que foi agraciado pela Sociedade Portuguesa da Cruz
Vermelha com a mercê da Cruz Vermelha de Dedicação.

•
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~linistério da Guerra -

2.· Série

t. o. Direcção Gcral- t. a Repartição

a) Declara-se que, por portaria do Ministério do Interior,
de 5 de Maio de 1930, publicada no Diário do Govêrno
n.? 110, 2.a série, de 15 do mesmo mês, foi louvado o
capitão ajudante do regimento de cavalaria n.? 1, Manuel
Rodrigues Carpinteiro, delegado da policia internacional
na zona do Elvas, pela forma criteriosa e inteligente
como se tem desempenhado dêste cargo e pela maneira
enérgica e decisiva como se houve na construção da casa
destinada ao posto internacional de Caia, não se poupando a esforços e sacrificios para com a máxima economia possível levar a efeito um tam importante melhoramento, e ainda pela distinção, zêlo , inteligência e muita
lealdade com que no exercício das espinhosas funções de
que está incumbido se tem sempre manifestado.

b) Declara-se que, por decreto de 20 de Agosto do
corrente ano publicado no Diário do Govêrno n." 197,
2." série, de 26 do mesmo mês e sob proposta do Mie
nistro da Instrução Pública, foi agraciado com a grãcruz da Ordem da Instrução Pública o Colégio Militar.

9.°_

Ministério da Gucrra - 1.11 Direcção Gcral- 2.11 Repartição

a) Lista dos oficiais que, no segundo quadrimestre do
corrente ano, se ofereceram para servir nas Colónias
durante o mesmo ano, nos termos do decreto n." 13:309,
de 23 de Março de 1927:
Infantaria

'I'enentes :

•

Armando Jorge de Oliveira Saraiva.
Armando Alberto de Morais da Costa Flórido .
Artilharia

Major Sebastião Martins Nogueira Soares.
Capitão Augusto Dantas Pimenta Serrão de Faria Pereira.
Tenente António Pinto do Balsemão Canhoto.
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Serviço de administração militar

Capitão Adriano Joaquim de Carvalho.
Tenente José Gonçalves Palhares Júnior,
do quadro especial.

miliciano

Seoretal'iado militar

Tenente Américo Pires Loureiro.
Quadro auxiliar de artilharia

Tenentes:
Joaquim Augusto de Simas Nunes.
António de Sousa Brites.
b) Declara-se que o tenente João Mendes de Sousa
Ramos e alferes com a patente de tenente António Antunes Basilio, ambos de infantaria, que por decreto de
15 do~ mês findo inserto na Ordem do Eaéreito n. o 13,
2. a série, do corrente ano, passaram à situação de adidos, são considerados nesta situação, respectivamente,
desde 10 e 7 de Agosto último.
c) .Declara-se que o tenente de infantaria Otto Hoffman deixou de estar suspenso das funções de serviço.
d) Declara-se que o tenente de infantaria, adido, com
licença ilimitada Francisco Pedro Simões e Silva deixou
de prestar serviço .no batalhão de caçadores n. o 7, onde
fôra colocado pela Ordem do Exército n.? 12, 2.8 série,
do corrente ano, para os efeitos das alíneas a) e-c) do
artigo 43.0 do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro de
1929, substituído pelo artigo LOdo decreto n." 19:175,
de 27 de Dezembro de 1930.
e) Declara-se que o tenente de infantaria, adido, na
situação de licença ilimitada Francisco Pedro Simões e
Silva deixou de estar na referida situação, continuando,
porém, na de adido por ter sido requisitado para uma
comissão de serviço dependente do Ministério do Interior, na guarda nacional republicana, sendo considerado
nesta situação desde 25 do mês findo.
f) Declara-se que o coronel de artilharia, supranumorário, Luiz de Albuquerque Gusmão chegou à sua altura
para entrar no respectivo quadro.
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g) Declara-se que o capitão de artilharia com o curso
do estado maior João Carlos de Sá Nogueira deixou
de prestar serviço no comando da 2. a Região Militar,
para efeitos de tirocínio, em 30 de Junho findo .

. h) Declara-se que o capitão de artilharia, adido, em
serviço no Ministério do Comércio e Comunicações, no
Instituto Geográfico e Cadastral, Firmo Gambini da
Costa Gomes, promovido ao actual pôsto pela Ordem do
Exército n.? 9, 2.a série, do corrente ano, contando fi
antiguidade desde 30 de Abril último, deve contá-la para
todos os efeitos desde a referida data.

i) Declara-se que o capitão do grupo de defesa submarina de costa, Manuel Tiago Pereira Manjolinha foi
nomeado instrutor da escola de aplicação de artilharia
de costa e contra aeronaves, função que desempenha
cumulativamente com o serviço da sua unidade ..
j) Declara-se que fica sem efeito a colocação no grupo
de defesa submarina de costa, inserta na Ordem do Exército n. o 12, 2. a série do corrente ano, do capitão de artilharia, adido, em serviço na fábrica de munições de
artilharia, firmamento e viaturas, António da Costa Malheiro.
k) Declara-se que fica sem efeito a colocação, no grupo
mixto independente de artilharia montada n. ° 14, do tenente de artilharia, Jorge Augusto Segurado de Castro,
inserta na Ordem do Exército n.? 12, 2.a série, do corrente ano.
l) Declara-se que fica sem efeito a colocação, na bataria de artilharia de Ponta Delgada, do alferes miliciano
de artilharia João Manuel Vieira Pereira, inserta na
Ordem do Exército n.? 13, 2.a série, do corrente ano.
m) Declara-se que o brigadeiro comandante da2.abrigada de cavalaria, Júlio Ernesto de Morais Sarmento,
acumula estas funções com as de director interino do
Colégio Militar.

n) Declara-se !lue o tenente de cavalaria, no quadro
da arma, Mário Alvaro de Carvalho Nunes foi nomeado
oficial às ordens de S. Ex." o Presidente da República,
nos termos do decreto n.? 4:233, de 7 de Maio de 1918.
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na escola de transManuel António Vasdo Exército n. o 13,
adjunto interino.

p) Declara-se que o tenente observador aeronáutico
'Eugénio Pequito Caldeira Pires é considerado pilotoaviador militar de aparelhos lentos, nos termos do artigo 50.0 do decreto n.? 8:414, de 25 de Setembro de
1922, desde 13 de Agosto do corrente ano, data em que
terminou as provas do mesmo curso.
q) Declara-se que o capitão do serviço de administra\:ão militar, adido, em serviço nas oficinas gerais de
fardamento e calçado José Gonçalves Macieira Santos
deixou de estar na referida situação, continuando, porém,
adido, mas em serviço no Ministério das Colónias, por
ter sido requisitado para uma comissão de..serviço dependente do mesmo Ministério, nos termos do artigo 5.0
do decreto n," 13:309, de 23 de Março de 1927, devendo
ser considerado nesta última situação desde 20 do mês
findo.
r) Declara-se que o tenente do serviço de administração militar, supranumerário, Luiz Alberto Soares de
Morais Carvalho chegou à sua altura para entrar no
respecti vo quadro.
8) Declara-se que o capitão António Isidro Gama e o
tenente João Baptista Pires, ambos do secretariado militar, supranumerários, chegaram à sua altura para entrar nos respectivos quadros.
t) Declara-se que o alferes do secretariado militar
João Jacinto 'I'anissa deixou de estar suspenso das funções de serviço.
10. o -

~Iiflislério da Guerra - 2. a Direcção Gcral- 3. a Repartição

a) Vencimentos que, nos termos da lei n.? 1:668, de
9 de Setembro de 1924, e decreto n.? 20:247, de 24 de
Agosto de 1931, competem aos oficiais em seguida mencionados, transforidos para as situações de reserva e reforma:
Brigadeiro de infantaria Joaquim Mendes Cabeçadas,
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49M83, sendo: pensão de reforma, 356MO; lei n. o 888,
3M64; lei n." 1:332, 991579. Tem dois aumentos de 10
por cento sobre o sôldo, Dste oficial passou à situação
de reforma nos termos do § LOdo artigo 3.0 do decreto
n." 19:141.
Coronel de infantaria Arcanjo de Almeida Teixeira,
441t$14, sendo: pensão de reserva, 316,a80; lei n. o 888,'
31~68; lei n.? 1:332, 881570; 0,14 por cento, 3a96; do
vencimento total 94t$50 são pelo Ministério do Interior.
Tem dois aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo.
Coronel de infantaria Pedro Serpa Afonso, 38M70,
sendo: pensão de reserva 297 t$; lei n, o 888, 29t$70; loi
n.? 1:332, 59a. Tem dois aumentos de 10 por cento
sõbre o sõldo.
Coronel de infantaria J osé Maria da Gama Lôbo,
358t$48, sendo: pensão do reserva, 2706; lei n, o 888,
27t$; lei n.? 1:332, 54t$j 0,14 por cento, 7M8; do vencimento total 26888 são pela província de Moçambique.
Tem um aumento de 10 por cento sõbre o sõldo.
Coronel de infantaria João de Almeida Leitão, 441677,
sendo: pensão de reserva, 312684; lei n. o 888, 3M28;
lei n.? 1:332, 87t$59; 0,14 por cento, 10606; do vencimento total 31~53 são pela colónia de Angola. Tem dois
aumentos de 10 por cento sôbre o sõldo.
Coronel de artilharia Luiz Maria de Melo Vaz de Sampaio, 419697, sendo: pensão de reserva, 323~06; lei
n.? 888, 32t$30; lei n.? 1:332, 64t$61. Tem dois aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo.
Coronel de artilharia Alfredo de Melo Faria, 484602,
sendo: pensão de reserva, 335M8; lei n. o 888, 33654;
lei n. o 1:332, 107635; 0,14 por cento, 7665. Tem dois
aumentos de 10 por cento sobre o sõldo.
Coronel de artilharia Alberto Carlos das Neves e Castro, 586t$71 , sendo: pensão de reserva, 3411$70; lei
n.? 888, 34617; lei n.? 1:332,177668;
0,14 por cento,
93~16; do vencimento total 122&20 são pela colónia da
India. Tem dois aumentos de 10 por cento sõbre o
soldo.
Coronel de artilharia José Augusto Pereira Gonçalves
Júnior, 536609, sendo: pensão de reserva, 34M70; lei
n." 888,34617;
lei n.? 1:332, 150~34; 0,14 por cento,
91$88; do vencimento total 34695 são pela colónia de
Cabo Verdo, 46~60 são pela colónia de Macau; 104~85
são pelo Ministério do Comércio e Comunicações, 231$30
são pelo Ministério da Instrução e 139680 são pelo Mi-
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nistério da Agricultura. Tem dois aumentos de 10 por
cento sôbre o sôldo.
Ooronel de cavalaria Fernando Luiz Mousinho de Albuquerque, 391,624, sendo: pensão de reserva, 3001596;
lei n. o 888, 30,609; lei n, o 1.332, 60il19; do vencimento
total 19856 são pelo Ministério do Interior. Tem dois
aumentos de 10 por cento sõbre o sôldo.
Ooronel de cavalaria Acácio Adjuto Augusto Nunes,
314687, sendo: pensão de reforma 25M60; lei n. o 888,
25656: lei n.? 1:332, 301$67; 0,14 por cento, 31$04. Tem
um aumento de 10 por cento sõbre o sôldo,
Ooronel do quadro auxiliar de artilharia David da
Conceieão Oliveira, 449~56, sendo: pensão de reserva,
2705; lei n.? 888, 27~; lei n.? 1:332, 118~80; 0,14 por
cento, 33~76; do vencimento total 9{)77 são pela colónia
da Guiné, 58~62 são pela colónia de Cabo Verde e 97~70
são pela colónia de Macau.
•
Capitão de infantaria Manuel Joaquim de Magalhães,
372~b9, sendo: pensão de reserva 2061$25; lei n.? 888,
201$62; lei n. o 1:332, 11MbO; 0,14 por cento, 30t$22;
do vencimento total 15620 são pela colónia de Moçambique, 1M20 são pela colónia da Guiné o 167;$20 são
pela colónia de Angola. Tem um aumento de 10 por
cento sobre o sõldo.
Capltão de infantaria António da Oosta Pereira Júnior,
68r$75 de pensão de reserva. Tem dois aumentos de 10
por cento sõbre o sôldo e 15 anos de serviço.
Capitão de infantaria Carlos António Casaca, 331;$92,
sendo: pensão de reserva, 206~25; lei n. o 888, 20~62;
lei n.? 1:332, 741'525; 0,14 por cento, 301'580; do vencimento total 158~34 são pela colónia de Moçambique e
22662 são pela colónia de Timor. Tem um aumento de
10 por conto sôbre o sõldo.
Capitão de infantaria José de Matos Lamúria, 266~42,
sendo: pensão de reserva 102650; lei n. 888, 19625;
lei n." 1:332, 46t$20; 0,14 por conto, 8M7; do vencimento tota.l ó8M1 são pela colónia. de Angola. Tem um
aumento de 10 por conto sõbre o sõldo.
Capitão do infantaria António Soares, 282~39, sendo:
pensão de reserva, 1921$50; lei n. o 888, 191$25; lei
n. o 1:332, 46620; 0,14 por cento 24t$44; do vencimento
total 130t$86 são pela colónia de S. Tomé e Príncipe.
'I'em um aumento de 10 por conto sobre o sôldo.
Capitão de cavalaria António Barata de Matos Heitor,
414r$40, sendo: pensão do reserva, 22G~87; lei n." 888,
Ú
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22:568; lei n." 1:352, 127;$04; 0,14 por cento 3M81; do
vencimento
total 25r535 são pela colónia de Timor e
20M75 são pela colónia de Angola. Tem dois aumentos
de 10 por cento sõbre o sõldo.
Capitão

de engenharia

Rúi O'Connor

Shirley

Pereira,

108éf)1, sendo: pensão de reserva, 99($22; 0,14 por
can to, 0;$29; do vencimento total 10633 são pela colónia
de Angola. Tem um aumento de 10 por cento sobre o
soldo e 21 anos de serviço.
Capitão

do secretariado

militar Guilherme

César Pina,

302M2, sendo: pensão de reserva, 217625; lei n. ° 888,
21672; lei n.? 1:032, 60,.$83; 0,14 por cento, 2632. Tom
dois aumentos de 10 por cento sõbro o sóldo.
Capitão do secretariado
militar António Pedro Fernandes, 3811576, sondo : pensão de reserva, 226tS87; loi
O
888, 22668; lri n.? 1:332, 99682; 0,14 por cento,
D.
321539; do vencimento
total 190667 são pola colónia
de Moçambique.
Tem dois aumentos
de Iüpor cento

sobre o soldo.
Capitão do secretm-iado militar Manuel José da Silva,
rnl'l538, soudo : pensão do reserva, 222ll75; loi 11.0 88t1,
221527; loi n," 1:332, 71;$28; 0,14 por cento, M08; do
vencimento
total 1-1;$94 são pelo Ministério do Interior.
'I'em dois aumentos de 10 por cento sobre o soldo.
Capitão picador
José Maria Santa Clara,
3:29am,
sendo: pensão de reserva, 238,,96; lei n. o 888, 23tS8U;
loi n," 1:332, 6M90. Tem três aumentos
de 10 por
cento sõbre o soldo.
Tenente de infantaria Silvino José de Carvalho, 170JS54.,
sendo: pensão de reserva, 147~72; lei n. o 888, 14677;
0,14 por cento, 81$05; do vencimento total 19f)J8 suo
pela colónia de Angola e 9f)74 são pela colónia de Moçambique.
Tem um aumento de 10 por cento sobre o
sõldo. Bste oficial foi reintegrado
no serviço activo, nos
termos dos §§ 2. o e 3. o do artigo 4. o do decreto n. o 18:252.
Tenente de infantaria Manuel Bernardo, 175tí50, sendo:
pensão
do reserva,
152tS27; loi n. ° 888, 151522; loi
n." 1:332, 61509; 0,14 por cento, 1t592, Tom um aumento
de 10 por cento sobre o soldo.
Tenente
do serviço de administração
militar, Alfredo
Acácio Afonso,
2031$85, sendo: pensão de reserva,
1Glt$36; lei n." 888, 1Gt$13; lei n." 1:332, 10t536; 0,14
por cento, 7 (j; do vencimento total M3G são pela colónia
da Guiné e 16609 são pela colónia de Angola. Tem um
aumento de 10 por cento sõbre o sóldo.
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Tenente do serviço de administração militar, Joaquim
da Fonseca Patacas, 79t$54 de pensão de reserva. Tem
um aumento de 10 por cento sõbre o sõldo e 20 anos
de serviço.
b) Declara-se que, conforme preceitua o artigo 3.° do
decreto n, ° 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foi considerada hábil Maria Gomes para receber, ao abrigo do
artigo 1.0 do mencionado decreto, os vencimentos de seu
filho, soldado n." 1:182, da 4.a companhia de reformados, Augusto Gonçalves Palaio, internado na Casa de
Saúde do Telhal.
11. 0_ ftliuislério da Guerra - 3.a Dil'ec~ão Geral- L a I\epilrti~ão
a) Declara-se que os oficiais a seguir designados, tendo
freqüentado o segundo periodo da escola de transmissões no ano escolar de 1930-1931, e tendo sido considerados com competência para instrutores e comandantes de formações de transmissões, foram classificados
«Oficiais de traaemissões»:
Infantaria-tenentes:
Augusto José Machado, Júlio
Martins Mourão, Salvador Baptista Ribeiro e António
Azevedo dos Reis; alferes: Serafim Xisto de Assis, António Marques Tavares e Celestino José Soares Garcia
Gomes; artilhariatenentes: Amadeu Gama Abreu
Imaginário, Mário Augusto Lopes e Carolino Eduardo
Ferreira do Nascimento; cavalaria-tenentes:
Manuel
Joaquim Carrajola e Eduardo de Sousa de Almeida, e .
alferes Amadeu de Santo André Pereira.
b) Publica-se a relação do pessoal instrutor e auxiliar
da Escola preparatória de quadros:
Centro de ínstrução n.s 1

Major Joaquim Peixoto Martins Mendes Norton, capitão Joaquim Pedro de Oliveira, tenentes José Júlio de
Matos e médico Abílio de Deus Pereira do Lago e Costa,
e alferes Luciano Fernandes, António Rodrigues e Luiz
Gonzaga Grego, do regimento de infantaria n.? 8, e alfores Leopoldo Estequim da Rosa, do regimento do cavalaria n." 9, 2.° grupo_
Segundos sargentos Joaquim Ribeiro e Aloísio Pereira
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Ramos, e furriéis António Mesquita de Araújo e Aníbal
Augusto Rebêlo do Brito, do regimento de infantaria
n.?

8.
Centro de instrução n. o 2

Major Gaspar Inácio Ferreira, capitão miliciano do
quadro especial Leovegildo Pelágio de Mendonça e Sales, alferes Jaime Pereira da Silva Sabino e aspirante a
oficial Alberto da Encarnação Pereira, do regimento de
infantaria n.? 19, e tenente Oarlos Maria do Carmo, do
regimento de cavalaria n.? 8.
Primeiro sargento Pompeu Martins e segundos sargentos Luiz dos Santos Neto e Daniel Augusto da Fonseca, do regimento de infantaria n. o 19.
Centro de instrução n.O3

Major Josó Augusto de Moura, capitãis João Martins
Pinto Leal e José Rodrigues Sota, alferes. António Gonçalves Miranda, José Marques Oorreia e Arnaldo Nunes
Vitória, e aspirante a oficial Rafael Pinto Barradas, do
regimento de infantaria n.? 1; capitão Carlos Gomes Fernandes e alferes Oritóvão do Anjo Vidigal, José de
Sousa Machado e Júlio Capelo Franco Duarte, do batalhão de caçadores n. 7; capitão médico João Manuel
Rodrigues e alferes José Luiz Mourão Vaz Osório, do
batalhão de metralhadoras n. o 1; alferes do batalhão de
caçadores n. o 5 Manuel Magro Romão e Augusto Manuel das Neves; do regimento de cavalaria n. o 2 Luiz
Soares de Oliveira, e do regimento de cavalaria n." 7
António Vasco da Costa.
Segundos sargentos: do regimento de infantaria n. o 1
Agostinho Teixeira Tavares, Ludovico Pereira Ribeiro,
e Eduardo Cordeiro Saraiva; do regimento de infantaria
n. o 5 Romeu Alves Teixeira; do regimento de infantaria
n,o 20 João António Gomes; do batalhão de caçadores
n. o 5 J osé Manuel Oarrilho; do batalhão de caçadores
n. o 7 Oarlos Marques Fernandes; e do batalhão de metralhadoras n. o 1 Raúl José Rocha; e furriéis: do regimento de infantaria n.? 1 Augusto Rodrigues Oliveira
Simões, e do batalhão do caçadores n. o 7 Manuel Soares.
Q

12.

o-

~lillislério

da Guerra - Rpparli~ão Geral

a) Declara-se que o major veterinário na situação de
reforma, inválido de guerra, Mário Gomes Saraiva, pro-
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movido a êste põsto por decreto do l 1 do Outubro de
Ul30, pu b licad o na Ordem do Exército n. o 17, 2. a série
do mesmo ano, conta a antiguidade dêste pôsto, para
todos os efeitos, desde 30 de Setembro de 1929.

b) Declara-se que o primeiro tenente de administração
naval, Abel da Costa Lázaro, provido no lugar de professor ordinário da 5. a cadeira, 1.11 e 2. a partes, Contabilidade Geral e Industrial e Contabilidade Aplicada, do
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, por decreto
de 11 de Abril último, inserto na Ordem do Exército
n.? 8, 2.:1 série, de 8 de Maio, acumula êste lugar com
o serviço que desempenha na Escola Naval.

Obituário
1931
Julho

8 - Capitão de artilharia José Paulo de Sousa Rêgo.
23 - Major médico miliciano José António da Costa Júnior.
Agosto 16 - Capitão, reformado, Júlio António de Abreu.
»
17 - Tenente, na aituação
de reserv a, José Bento Dias
de Carvalho.
l>
25 - ~1~ior, reformado, Manuel José Mendes.
»
26 -Major
de engenharia Mário de Abreu Reis.
"
27 - Capitão, reformado, Baltasar J osé Ferraz.
»

Rectificações
a Ordem do Exército n.O 13, 2.' série, p. 406, I. 18, onde se lê:.
«António»,
deve ler-se: «Antonino»; p. 411, I. 13, onde se lê:
«Maia», deve ler-se: "Maria».

António Lopes Mateus.
Está conforme.

o .\judante

General, interino,

MINISTÉRIO

DA GUERRA

18 DE SETEMBRO

ORDEM

DO

DE 1931

EXÉRCITO

(2.a Série)
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Publica-se

ao Exército

1. o -

o seguinte:

Decretos

Minislério da Guerra - neparlição do Gabinele

Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do ar.
tigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
n. ° 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do
Ministro da Guerra: hei por bom decretar que 'seja considerada nula e de nenhum efeito a parte do decreto de
28 de Agosto do corrente ano em que é dada baixa de
serviço ao sargento ajudante n.? 725, da 6.3 companhia
de reformados, Joaquim Antunes Guerra.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Governo da República, 12 de Setembro de 1931.-ANTóNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARàIONA-António Lopes Mateus.

2.0_

Por decretos de 30 de Julho do corrente ano:
Minislério da Guerra -

í.

a

Direcção Geral-

2. a nepartição

Negado provimento ao recurso interposto perante o
Oonselho de Ministros, nos termos do § único do artigo 83.° do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de
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1929, modificado pelo decreto n.? 19:429, de 7 de Março
do corrente ano, pelo tenente-coronel do extinto corpo
do estado maior, inscrito na escala dos majores de infantaria, César Augusto Mano, por o recorrente, na data
em que teve a equiparação para a promoção ao pôsto de
tenente-coronel, não possuir ainda o tempo de permanência no pôsto anterior exigido para essa promoção,
faltando-lhe portanto uma das condições gerais de promoção.
Negado provimento aos recursos interpostos perante
o Conselho de Ministros, nos termos do § único do artigo 83.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de
1929, modificado pelo decreto n. o 19:429, de 7 de Março
do corrente ano, pelos tenentes-coronéis do quadro auxiliar de artilharia João dos Reis Vitória, António Marques Monteiro e João Marçal, e actualmente, na situação
de reforma, Celestino Cláudio dos Santos Cidrais, major
do mesmo quadro, actualmente tenente-coronel, na situação de reserva, José Emídio Adauta Figueiredo de
Mendonça, major de aeronáutica José Pedro Pinheiro
Correia, alferes do serviço de administração militar Luiz
da Costa Miguel e aspirante a oficial do quadro auxiliar
de engenharia José Alagoinha.
Negado provimento aos recursos interpostos perante
o Conselho de Ministros, nos termos do § único do artigo 83.0 do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro de
1929, modificado pelo decreto n.? 19:429, do 7 de Março
do corrente uno, pelos capitão do quadro auxiliar de
artilharia António Castanheira e tenente do mesmo quadro Manuel Simões Tejo, por não terem fundamento legal.
Negado provimento ao recurso interposto perante o
Conselho de Ministros, nos termos do § único do artigo
83.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929,
modificado pelo decreto n,o 19:429, de 7 de Março do
corrente ano, pelo alferes do quadre auxiliar do serviço
de .saúde Raúl Evangelista de Oliveira, por falta de fundamento legal.
Rejeitados os recursos interpostos perante o Conselho
de Ministros, nos termos do § único do artigo 83.0 do
do decreto n,? 17:378, de 27 de Setembro de 1929, modificado pelo decreto n," 19:429, de 7 de Março do cor-
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rente ano, pelos tenente de infantaria António Gomes,
alferes do secretariado militar Manuel António Carreira
Lopes Pereira do Rio e aspirante a oficial do quadro
auxiliar de artilharia Josó Marques Carrilho.
Rejeitados os recursos interpostos perante o Conselho
de Ministros, nos termos do § único do artigo 83.0 do
decreto n." 17:378, de 27 de Setembro de 1929, modificada pelo decreto n.? 19:429, de 7 de Março do corrente
ano, pelos capitãis do serviço de administração militar
António Augusto da Costa Alvos, António Libãnio Fernandes Gomes e Francisco Caetano Dias, tenentes, do
quadro auxiliar de artilharia Manuel Simões Tejo, JoséMartins da Rocha e Francisco José Seixas e do quadro
auxiliar do serviço de saúde Artur Simões. e alferes dêste
mesmo quadro Manuel Francisco de Miranda, por serem
manifestamente ilegais.
Rejeitado o recurso interposto perante o Conselho de
Ministros, nos termos do artigo 83.0 do decreto n. o 17 :378
de 27 de Setembro de 1929, modificado pelo decreto
n. o 19:429, de 7 de Março do corrente ano, pelo então
tenente de infantaria Amadeu Viegas do Olival, por não
ter fundamento legal.
)Iinistério da Guerra - Rcparli~ão Geral

Negado provimento ao recurso interposto perante o
Conselho de Ministros, nos termos do § único do artigo 83.0 do decreto n. o 17 :378, de 27 de Setembro de
1929, modificado pelo decreto D.O 19:429, de 7 do Março
do corrente ano, pelo capitão reformado inválido de
guerra Alberto Homem Pinto da Costa Cabral.

3. ° - Por decretos de 1 do corrente mês:
ftlinislério da Guerra -1. a Dire(~ão Gcral- 2. n Reparlição
Conselho de Reoursos

Exonerado de vogal, o general na situação de reserva,
Luiz Manuel Agostinho Domingues.
Vogal, o general ~fjguel Baptista da Silva. Cruz.
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4. o - Por decretos de 5 do corrente mês:
~Iillistério da Guerra - L n Direcção Geral- 2.11 Repartição
Supranumerário

Major de infantaria, adido, com licença ilimitada,
Jaime Pereira dos Reis, que se apresentou em 28 do
mês findo.
Disponibilidade

Tenente António Gomes Rocha e alferes Joaquim Maria Valente; ambos de infantaria, adidos, que de regresso,
respectivamente, do Ministério do Interior e de licença
ilimitada, se apresentaram em 2 do corrente e 31 do
mês findo, sendo o primeiro por ter sido dispensado do
serviço da guarda nacional republicana.
Adidos

Capitão do regimento de infantnria n.? 8, João Dias
Leite Machado e tenente do serviço de administração
militar, da delegação da 3.11 Repartição da 2. li Direcção
Geral do Ministério da Guerra, na 1.11 região militar,
José Maria de Sampaio Mariz, o primeiro por ter sido
requisitado para desempenhar uma comissão de serviço
dependente do Ministério das Colónias, nos termos do
artigo 5.0 do decreto n, o 13:309, de 23 de Março de
1927, e o segundo nos termos da alínea d) do n.? 4.°
do § LOdo artigo 10. do decreto n. o 17 :378, de 27 de
Setembro de 1929, por ter ido prestar serviço na Manutenção Militar, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 25 e 17 do mês findo.
0

Reserva

Ooronel de artilharia, com o curso do estado maior,
no qoadro, António de Santana Cabrita Júnior, por ter
sido julgado incapaz do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta situação desde 3 do mês findo.
Reforma

Capitão na situação de reserva Aurélio Bolisário Carrajola Travassos Neves, por ter atingido o limite de
idade, nos termos da alínea a) do § 4.° do artigo 10.0 do
decreto n." 17:378, de 27 do Setembro ele 1929, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 do corrente mês.
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5. o - Por decretos de 12 do corrente mês:
Ministério da Guerra - ta Direcção Geral-2.

a

Repartição

Abatidos ao efectivo do exército o tenente-coronel de
aeronáutica, supranumerário permanente, Norberto Ferreira Guimarães e o alferes do serviço de administração
militar, supranumerário, Mário Martins dos Santos, por
terem completado, respectivamente, em 17 de Maio findo
e 10 do corrente mês, o tempo de ausência ilegítima necessário para constituir deserção.
2.' região militar-

Quartel general

Tenente-coronel, o tenente-coronel, graduado, de artilharia, com o curso do estado maior, Salvador do Oliveira Pinto da França, contando a antiguidade desde 26
do mês findo.
2.' brigada de oavalaria

Capitão, o tenente de cavalaria, ajudante de campo
do comandante, Raúl da Silva Gomes, contando a antiguidade desde 6 do corrente mês.
Direoção da arma de infantaria

Coronel, o tenente-coronel de infantaria, chefe da 3.a
Repartição, Geraldes de Figueiredo Abreu e Castro,
contando a antiguidade desde 28 do mês findo.
Supranumerário permanente

Tonente de infantaria, adido, Amândio Augusto Durão
Fialho, que de regresso do' Ministério do Interior se
apresentou em 5 do corrente mês por ter sido dispensado do serviço da guarda nacional republicana.
Regimento de infantaria n.· 8

Tenente-coronel, o major Jaime Raúl Sepúlveda Rodrigues, contando a antiguidade desde 28 do mês findo.
Supranumerário

Coronel, o tenente-coronel de artilharia, no quadro da
arma, Luiz Monteiro Nunes da Ponte, contando a antiguidads desde 26 do mês findo.
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Adido ao qua.dro

Coronel, o tenente-coronel do artilharia, com o curso
do estado maior, adido ao quadro, Carminé Ribeiro de
Melo Nobre, contando a antiguidade desde 11 de Julho
do corrente ano.
Regimento

de a.rtilha.ria de Gosta. n.O1

Capitão, o capitão, graduado, Artur Elias da Costa,
contando a antiguidade desde 28 do mês findo.
Grupo independente

de avia.Qão de bombardeamento

Capitão, o tenente de aeronáutica, Eduardo LObo dos
Santos Moreira, contando a antiguidade desde 30 de Setembro de 1929.
Adidos

T nentes-corouéis,

os tenentes-coronéis, graduados, de
artilharia, adidos, José Agostinho, António Baptista de
Carvalho e Miguel Pereira Coutinho, o primeiro em serviço no Ministério da Instrução Pública e os restantes
professores da Escola Militar, contando todos a antiguidade desde 26 do mês findo.
Disponibilidade

Majores, do infantaria, em inactividade, Manuel do
Jesus Moreira, a, adidos, de artilharia, Francisco ..Xavier
Pavão de Morais Pinto o do c valaria, em serviço no
Ministório do Interior, João Gomes da Costa Ramos, o
primeiro por ter sido julgado pronto para todo o serviço
pela junta hospitalar de inspecção, o segundo por ao ter
apresentado de licença ilimitada, e o terceiro por ter sido
dispensado do serviço da guarda nacional republicana,
devendo ser considerados nesta situação, respectivamente,
desde 3 do Agosto findo o 4 e 9 do corrente mõ .
Reserva

Coronol de engenharia, graduado, Augusto Vil ira (la
Sil va, tonont -coronel veterinário, mpranumerãrlo, chefe
intoriuo da La Repartição da Direcçí O do Serviço do
Saúdo 1[ilitar, Estauislau d Ooncoição O Alm ida, capitão do regimento do cavalaria n.? 9 David dos Santos o
capitão módico miliciano Rufino F rr ira Cardoso, por
torem atingido o limit de idade, 01:1 tres primeiros nos
termos da alínea a) do § B. do urtigo 10.° do decreto
n. o 17:378 do 27 do
t -mbro do 1929 O O último nos
termos do artigo G1.° do doer' to n.? 12:017, de 2 do
U
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Agosto de 1926, devendo ser considerados nesta. situação, respectivamente desde 10, 12, 6 e 7 do corrente
mês.
Reforma

~Iajor José imões da Silva Trigueiros e c pitão Joaquim Caetano da Silva, ambos na situação do reserv ,
o capitão do batalhão de caçadores n. o 4 José António
Simõos Neves, os dois primeiro por terem atingido o
limite do idade nos termos do § 4.0 do urtigo 10.0 do
decroto n.? 17:378 de 27 de Setembro de 1929 e o último
por ter sido julgado incapaz de todo o ervíço pela junta
hospitalar do in pecção, devendo ser considerados nesta
situu<;ão, respectivamonto, desde 8 e 11 do corrente mês
e 20 de Julho último .

. --

G.o - Portarias
inislérío da Guerra - f. a Dírec(.io Gml-

f. & Rtparlísáo

Por portarias de f 2 do
corronte mês:
,
Louvado o tenente de cavalaria António ~Iaria Moira
e Oruz, em . cr...iço na E cola Prátic
(lo avalaria, pelos
O··e'lonte. resultados obtidos na instrução qu' cuidada e
cOll1petentemente ministrou ao recrutas sinaleiros, conso.guiudo m roduzidí simo tempo um grupo de trans!lus Õ 8 utilizável nOR • rcí io. finai d
rviço do eam~nnha,
também pelo notáv I grau do instroc:ão obtido
Os dlrgentos que fr: qüontarnm O cur o do trausmi SÕ'S
q\lo êsto ano
iniciou lHIqu ln g e la, acr c indo
qll~ o r 'ferido 06 i 1, u t
ID, mo ano • colar, .on _
U1U
aiuda 1'1' qüentar
.om b m aprovr itamento o eur: o
(a
'ola do transmi õe \ iur o d comaudnutos de
esquaurllo, demon trundo a sim, mui lima v 7., a' suas
n.ot{w'is qualidade. de tr balho O npr ciín 1 7. lo ('om
quo Cumpre o (h v r militar.

1
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tralhadoras
de cavalaria, no qual muito contribuiu não
só para remover todas as dificuldades inerentes a um
curso que pela primeira vez funcionou naquela Escola,
como também para conseguir os mais satisfatórios resultados, revelando dêste modo, mais uma vez, o seu elevado espírito militar e as suas altas qnalidades de instrutor.

7. o - Por delermlnaç[o do Govêrno da República:
Minislério da Guerra - I. a Direcção Geral - 3.11 Reparli~ão
Arquivista interino, o alferes do secretariado
.upranumerário,
José Ilormon gildo Afonso.

militar,

Supremo Tribunal Militar

Alferes do secretariado militar, supranumerário,
da
3. a Repartição da 1. a Direcção Geral do Ministério da
Guerra, Jos6 Augusto Figuoirodo ,
1.. ínspecção de infantaria

Inspector, o brigadeiro do infantaria, no quadro da
arma, Júlio Alberto de Sousa Schiuppa de Azevedo.
Supranumerário

permanente

Capitão de infantaria, do depósito
do aquartelamento, Rodrigo Faustino.

geral

Regimento de infantaria

n.· 1

de material

Tenente do infantaria, supranumerário
pormnnonte,
Amandio Augusto Durão Fialho, pelo pedir.
Regimento de infantaria

'I'ononte do infantaria, da carreira
Francisco Solésio Padinha.
Regimento de infantaria

Comandante, o coronel d
arma, José Maria do Freitas.

n." 4

de tiro d Tll.virll,
n." IS

infantaria,

Regimento de infantaria

Tenonte do infantaria, da carreira
Eurico Ataide da Silva Múlufaia.

no quadro (.

n." 6

do tiro do ronatiel,

2.' Série
-=----=

ORDEM DO EX:€RCITO N.o 15

459

Regimento de infantaria n." 8

Capitão do regimento de infantaria
beiro da Laje, pelo pedir.

n.? 3, Manuel Ri-

Regimento de infantaria

Capitão de infantaria,
rino da Câmara Júnior.

no quadro

n.· 11

da arma,

Jo é Qui-

Regimento de infantaria n.· 12

'I'cncnte de infantaria,
António Neves.

da carreira

de tiro da Guarda,

Regimento de infantaria

'I'en nto do batnlhão
tela, pelo pedir.

de ciclista'

n.· 16

n." 1, Eugénio

Regimento de infantaria

Tenente do infantaria,
Jo é Augusto do Araújo.

Qnín-

n.· 17

da carreira

de tiro de Beja,
•

•

Regimento de infantaria

n.· 21

Tenente de infantaria, da CM!'( ira de tiro da Covilhã,
João Damasceno da ilva Couto.
Regimento de infantaria

n." 22

Capitão módico miliciano,
do quadro especial,
do
batalhão
do infantaria
n." 07, Carlos AllO'uto Leão da
Sil va.
Batalhão

do caçadores n." 4

Capitão do regimento d iufnntaria
Jo 6 das Dores pelo pedir.
T neutr d infantaria,
da carreira
Filipe do Nascim IItO Barro.
Batalhão de caçadores

apitão do batalhão
Augusto Yt'rgilio .
. A1fol'( do infantaria,
riu \T al nt .

n." 16, Paulino
do tiro do Faro,

n." e

de motrulhadoru

n.? 1, Emídio

no quadre da arma, Joaquim

,;\b-

B t lhão de caçadores n.C 8

T n nt miliciano d
Jo 'António
t10 Freitas
Bat

infantaria,
Barro.

hão de metralhadoras

do quadro

spccial,

n.O 1

Tep utes do infantnrin, no quadro da nrma, .To é Dourado do
livcira ?!fnrtin,
miliei no do quadro
sp '-
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cial, ajudante de campo do general José Francisco de
Barros, José Silvestre Rodrigues, sendo o primeiro pelo
pedir e o segundo para os efeitos da alínea a) do artigo 43.° do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro de
1929, substituído pelo artigo 1.0 do decreto n.? 19:175,
de 27 de Dezembro de 1930.
Batalhão de metralhadoras

Tenente de infantaria,
teiro da Rocha Peixoto.

n ,s 3

no quadro da arma, José Mon-

Distrito de reorutamento e reserva n.· 6

Tenente do regimento de infantaria
Afonso Loureiro, pelo pedir.
Distrito

de recrutamento

n.? 6 Ambrósio

e reserva n.· 7

Major de infantaria, snpranumcrârío,
Jaime Pereira
dos Reis, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.

•

Distrito de reorutamento e reserva n.· 18

'I'enente-coronel
quím Leitão.

do regimento de infantaria

n. o 5 J ou.

Carreira de tiro de Guimarã.is

Director, o tenente de infantaria,
José Baptista Barreiros.

no quadro da arma,

Esoola prá.tioa de artilharia

Alferes do regimento de artilharia ligeira n. o 3 João
Augusto do Noronha Dias do Carvalho
do serviço de
administração militar do mesmo regimento António SI\Igneiro Máximo.
Quadro da arma de artilharia

Coronol, inspector de artilharia do extinto govõmo militar dos Acore», José Pedro Soares.
Major do grupo indopondouto de artilharia. do montanha n." 12, Emídio Duarte Oadima .

•

Supranumerário

Major do grupo indepeudonto
tanha n.? 12, António Al arenga.
Regimento de artilharia

de artilharia
ligeira

D.e

d mon-

1

Major do artilharia, om di ponibilidado, Francis.eo
vier Pavio d Morais Pinto.

r

u-
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N .• 15

Ugeira n .• 2

Capitão do quadro auxiliar de artilharia, do depósito
geral do material de guerra, António Oa tanheir , pelo
pedir.
Regimento de artilharia

ligeira. n.O3

Alferes do grupo mixto independente de artilharia
montada n. o 14 Leonilo Eugénio J onaths Guapo de .Almeida.
Grupo independente de artilharia

:\fajor de artilharia,
da Silva Cravo.

de montanha n.O12

no quadro da arma, José Luciano

Direoção da arma de cavalar-ía

T€lnente do regimento d cavalaria n.!) i Ricardo Jo 6
Alves P rto.
Quadro da arma de cavalaria

Brigadeiro, comandante da La brigada d cavalaria,
Leopoldo Augusto Pinto 'oare .
. fajor do regimento!
avalaria n. 9 Teodorico F 1'l'eira do
auto ..
Regimento de cavalaria

n.O3

Com ndanto, o coronel d caval ria, com o cur o do
e tauo m '01', eh f d: 3.a Ropartiç o da 3. n Direcção
Geral do • Iini. tório da Guerra, António Mário d Figueiredo ampos.
Regimento de cavalaria

n.O6

P T nente do cavalaria do. ' cola. prática d, arma João
Cl'eira do Barros.

Regimento de oavalaria n.· {)

apitUo médi O miliciano, do Cilindro c I' cial, do l' giInClnto do artilhurie ligeira 11.° 1, Jo '6 Joaquim da Rocha
om

S.

lnapeoQao do serviço d s obras e propriedade

fi Adjunto

int rino, o t n nt

ata. António Jacinte ~r[lgro.

lo r gim nto

militares

t 1 gr -
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Escola de transmissões

Instrutor, o capitão do regimento de telegraflstas,
nando Sales Lougares.

Fer-

Batalhão de automobilistas

Tenente de engenharia da escola prática da arma, Luiz
Maria Bastos de Carvalho, pelo pedir.
Direcção da arma de aeronáutica

Adjunto da La Repartição, O capitão de aeronáutica,
em disponibilidade, Alvaro Herculano Pinho da Cunha.
Inspecção do serviço veterinário militar

Adjunto, o capitão veterinário, em disponibilidade, da
3.a companhia de administração militar, Adrião José
Afonso de Castro.
Supranumerário permanente

'I'enonte do serviço de administração militar, da 2.'~1
companhia de administração militar, António Ventura.
Supranumerário

Alferes do secretariado militar, com a patente de tenente, da comissão de assistência aos militares tuberculosos, António Joaquim Cândido Ferreira.
Montepio oficial

Exonerado de secretário, o coronel, na situação de
reserva, Joaquim Augusto Prata Dias, pelo pedir.
Juri para avaliar as provas especiais de aptidão para o
pósto de major dos capitãis médicos, no corrente ano:

Exonerado de vogal, o tenente-coronel médico Eugénio Pereira do Castro Caldas.
Vogal, o tenente-coronel médico Mário Moutinho.
Júri para avaliar as provas espeoiais

de aptidão para o
pósto de major dos ca.pitãis do quadro auxiliar de artilharia, no corrente ano:

. Exonerado
de presidente, o coronel de artilharia
Adriano da Costa Macedo.
Presidente, o coronel de artilharia Carlos Augusto
de Passos Pereira de Castro.

2.- Série
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Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete

. Tendo sido agraciados com a Cruz Vermelha de Mé1'1to da Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha o coronel na situação de reserva Abel Marinho Falcão e o
tenente de cavalaria Eduardo Sousa de Almeida, é-lhes
permitido usar a respectiva insígnia.

9. ° -llinistério

da Guerra - f. li Direcção Geral- f. a Repartição

a) Declara se que por portaria do Ministério da Instrução Pública, publicada no Diário do Gotêrno n.? 200,
8
2. série, de 31 de Agosto último, foi louvado O tenente·coronel de aeronáutica João Luiz de Moura, governador
civil de Lisboa, pelo patrocínio e assistência que está
prestando à obra de criação de diversos organismos bibliotecários e de desenvolvimento de outrõs, realizada
pelo Ministério da Instrução Pública, para cumprimento
do decreto n. ° 19:952, de 30 de Junho último, que reformou os serviços das bibliotecas e arquivos.
b) Declara-se quo, tendo sido concedida por portaria
publicada no Diário do Govêrno n. ° 64, 2. a série, de 19
de Março do corrente ano, a medalha de cobre de Filantropia o Caridade do Instituto de Socorros a N áufragos ao alferes do secretariado militar José Coelho de
Moura, é-lhe permitido usar a respectiva insígnia.

10.o-llinistério

da Guerra- f.8 Direcção Geral-2.a

Rrpartição

a) Declara-se que o general Daniel Rodrigues de
Sousa continua desempenhando as funções de governador militar, interino, de Lisboa.
b) Declara-se que o major Manuel de Jesus Moreira,
os capitãis António Dias e Manuel Francisco Vidal
Lopes, o tenente António Gomes Rocha e o alferes
Joaquim Maria Valente, todos de infantaria e em disponibilidade, chegaram à sua altura para entrar nos res-"
pectivos quadros.
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c) Declara-se que o capitão Paulíno J osé das Dores e
o alferes, com a patente de tenente, João Vieira Remexido, ambos de infantaria e supranumerários, chegaram à sua altura para entrar nos respectivos quadros.
d) Declara-se que o capitão de infantaria António José
Soares Durão fica suspenso das funções de serviço, nos
termos do artigo 170.0 do regulamento de disciplina
militar.

e) Declara-se que a
reiros Dias no distrito
inserta na Ordem do
rente ano, não é como

colocação do capitão Aníbal Marde recrutamento e reserva n. o 15,
Exército n. o 9, 2. a série, do coradjunto.

f) Declara-se que fica sem efeito a colocação no regimento de infantaria n. o 1 do capitão do Arquivo Histórico Militar, Manuel Máximo Lopes e Silva Barros,
inserta na Ordem do Exército n. o 13, 2. a série, do corrente ano.
g) Declara-se que os capitãis de infantaria a seguir
mencionados contam a antiguidade do actual põsto, para
efeitos de vencimentos, desde 1 de Junho de 1930:
Numa Pompílío Rosendo Oorreia, João César Correia
Mendes, Joaquim Vanez Rosado, Manuel Ventura Lopes,
Josá de Macedo Júnior, Amadeu Viegas do Olival, José
Rodrigues Sota, Amorim Henriques, Albino Oorreia de
Oliveira Machado, João Afonso Pereira Gago, Guilherme
dos Santos, Décio da Mata Oalisto e Heitor dos Santos
Patricio.
h) Declara-se que o tenente de infantaria António Pereira Rodrigues passa a exercer as funções de ajudante
de campo do general Miguel Baptista da Silva Cruz, vogal do Conselho de Recursos, deixando de desempenhar
idêntico cargo junto do ajudante general do exército.

i) Declara-se que os coronéis Raúl Ribeiro de Andrade Píssarra, e, com o curso do estado maior, Aníbal
César Valdéa de Pa.!lSOSe Sousa, major .António Alvarenga e capitão Francisco de Beixas Gomes, todos de
artilharia, os três primeiros supranumerários e o último
em disponibilidade, chegaram à sua altura para entrar
nos respectivos quadros.
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j) Declara-se que o coronel de artilharia, adido, em
serviço na fábrica de cartuehams e polvoras químicas,
Augusto de Matos Sobral Oid daria entrada no respectivo quadro se não estivesse naquela situação.
k) Declara-se que o major de artilharia Venceslau Valadas Lopes Fernandes fica suspenso das funções de
servi~o, nos termos do artigo 170. ~ do regulamento de
disciplina militar.
l) Declara-se que fica sem efeito a colocação no grupo
de defesa submarina de costa, ínserta na Ordem do Exército n, o 14, 2. a série, de 4 do corrente, do capitão de
artilharia do grupo de especialistas Francisco de Paula
Azevedo e Silva Júnior.
m) Declara-se que a colocação do alferes do regimento de artilharia ligeira n.? 4 João da Oosta Laje,
inserta na Ordem do Exército n.? 14, 2.1.\série, do corrente ano, deve ser considerada para o grupo de especialistas e não para o grupo de defesa submarina de
costa, como foi publicado.

n) Declara-se que o alferes miliciano de artilharia
João Manuel Vieira Pereira, que pela Ordem do Exército
n. ° 14, 2. a série, do corrente ano, foi colocado na bataria de artilharia do Funchal, continua na situação de
licenciado, em que se encontrava.

o) Declara-se que o tenente de cavalaria, em disponibilidade, António Simões de Paiva chegou à sua altura
para entrar no respectivo quadro.
p) Declara-se que o capitão de engenharia, adjunto da
Inspecção das Tropas e Serviços de Pioneiros, Eduardo
Pires acumula estas funções com as de instrutor eventual da Escola Central de Oficiais.
q) Declara-se que em 2 do corrente mês recolheu à
sua anterior aituação de adjunto interino da
Repartição da Direcção da Arma de Engenharia. o capitão miliciano de pioneiros, do quadro especial, Mário Graça,
que, para os efeitos das alíneas a) e d) do artigo 44.0
do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929, havia
sido colocado no regimento de sapadores mineiros.

s.a
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r) Declara se que a colocação do alferes do batalhão
de pontoneiros Artur Augusto Lopes na Escola Prática de Engenharia, inserta na Ordem do Exército n,o 14,
2. série, do corrente ano, foi pelo pedir.
II

s) Declara-se que o capitão de aeronáutica Eduardo
Lobo dos Santos Moreira, que, pela presente Ordem do
Exército, ó promovido a êste posto, fica colocado na respectiva escala de acesso imediatamente à esquerda do
capitão da mesma arma Manuel Moreira Cardoso.
t) Declara-se que o capitão de aeronáutica, em disponibilidade, Álvaro Herculano Pinho da Cunha chegou à
sua altura para entrar no respectivo quadro.
u) Declara
efeitos desde
actual posto,
litar António

se que deve ser considerada para todos os
20 de Julho último a antiguidade, do seu
do major do serviço de admmistração
miAugusto da. Costa Alves.

v) Declara-se que o capitão do serviço de administração militar, em disponibilidade, João Viegas Jacinto
chegou à sua altura para entrar nó respectivo quadro.

x) Declara-se que o tenente do quadro auxiliar de artilharia, supranumerário,
João Correia Bossa chegou à
sua altura para entrar no respectivo quadro.
y) Declara-se que o tenente do quadro auxiliar de artilharia Manuel Rodrigues de Carvalho fica sus penso
das funções de serviço, nos termos do artigo 170.0 do
regulamento de disciplina militar.
z) Declara-se, em conformidade com o rognlamento para
a admissão aos lugares de alferes veterinários do quadro
permanente do exército, aprovado pelo decreto n.? 18:716,
de 2 de Agosto de 1930, publicado no Diário do Gooêrno n.? 178, La série, da mesma data, que, por ospaco
de trinta dias, desde 1 a 30 do Outubro próximo, está
aberto o concurso ordinário para o proonchlmonto das
vagas que se derem até 30 do Outubro dB 1932 no quadro dos oficiais veterinários, e que os candidatos deverão dirigir os seus requerimentos, por intermédio das
unidades ou estabelecimentos militares a que pertençam,
à Direcção do Serviço Veterinário Militar, durante o
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prazo do concurso, instruindo- os com os seguintes documentos:
1.o Carta do curso médico-veterinário pela Escola Superior de Medicina Veterinária de Lisboa ou de qualquer
outra escola estrangeira da especialidade, devidamente
categorizada e revalidada em harmonia com o determinado na legislação em vigor;
2.0 Certidão de idade pela qual provem não completar
trinta e cinco anos de idade até 31 de Dezembro do corrente ano;
3. o Certificado do registo policial a que se refere o artigo 22.0 do decreto n.? 15:963, de 18 de Setembro de
1928;
4.0 Certificado do registo criminal em que provem estar isentos de culpas;
5.° Quaisquer outros documentos que comprovem a
sua competência profissional e de serviços públicos militares ou civis.
Aos candidatos em serviço efectivo ser-lhes-á dispensada a apresentação do certificado do registo policial.
Os documentos originais poderão ser substituídos por
públicas-formas, depois de conferidas estas por aquela
Direcção.
A estes concursos serão admitidos os militares, quer
do quadro permanente, quer milicianos, com exclusão:
a) Dos que estejam julgados apenas aptos para o serviço moderado;
b) Dos que, tendo sido julgados incapazes do serviço'
durante a guerra, em qualquer grau, quer quando praças de pré, quer quando oficiais, foram posteriormente
julgados aptos para o serviço militar.
Encerrado o concurso e excluídos os concorrentes que
não tenham satisfeito às condições expressas neste aviso,
serão publicados no Diário do Gooêrno os nomes dos C/lUdidatos admitidos, sendo-lhes designado o local, dia e hora
em que deverão apresentar-se, a fim de serem submetidos ao exame de uma junta militar de saúde.
Os candidatos julgados incapazes serão excluídos das
provas do concurso.
As provas que os candidatos a alferes veterinários do
quadro permanente do exército têm de prestar são quatro:
Uma prova escrita;
Uma prova prática;

•
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Uma prova oral;
Uma prova de equitação.
As três primeiras provas serão executadas no Hospital Militar Veterinário Principal e a última na Escola
Militar.
11.°_ Blillislério da Guerra - L a Direcção Geral- 2. a Reparlição
a) Declara-se que são nomeados para freqüentar o
curso de informação do 3.° grau da Escola Central de
Oficiais, que tem início em 19 de Outubro, próximo, em
substiturção dos actuais coronéis, de infantaria, Torcato
Maria Oarreira da Costa, Alfredo Humberto dos Anjos
Cãmaru, Antero Homem de Noronha, Júlio César Moreira Sales e Geraldes de Figueiredo Abreu e Oastro,
e de artilharia, com o curso do estado maior, Aníbal
César Valdez de Passos e Sousa e Carmiué Ribeiro de
Melo Nobre e Luiz Monteiro Nunes da Ponte, os seguintes tenentes-coronéis:
Infantaria

•

António Henrique Simões de Sousa, no quadro da
arma.
José Júlio de Almeida da Oosta Pereira, no Conselho
Tutelar· e Pedagógico dos Exércitos de Terra e Mar.
Fernando Álvaro de Almeida Carvalho, na Direcção
da Arma de Infantaria.
Júlio César Gil Iglesias, no regimento de infantaria
n." 6.
António Amadeu Rodrignes de Sousa, no distrito de
recrutamento e reserva n,° 18.
Artilharia

Oarlos Elias da Costa Júnior, com o curso do estado
maior, no Oolégio Militar.
João Rodrigues Sequeira Júnior, no regimento de artilharia ligeira n. o 5.
Abel Joaquim Travassos VaI dez, na La Repartição
da 2. Direcção Geral do Ministério da Guerra.
Ii

As autoridades militares de quem dependam os oficiais nomeados devem promover que os mesmos sejam
mandados apresentar na referida Escola, pelas 12 horas
do dia 18 de Outubro do corrente ano.
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.b~ Declara-se que o tenente Manuel do Nascimento
Vieira, que pela Ordem do Exército n.? 13, 2.3 série,
do corrente ano, foi colocado na situação de adido, por
t~r sido nomeado para uma comissão de serviço no Mimstério do Interior, pertencia ao batalhão de infantaria
n.O 72.

12.°- ftlillislério da Guerra- 2. a Direcção Geral-

a.a Repartição

Vencimentos que, nos termos da lei n.? 1:668, de 9
de Setembro de 1924, e decreto n." 20:247, de 24 de
Agosto de 1931, competem aos oficiais em seguida mencionados, transferidos para as situações de reserva e de
reforma:
Coronel de artilharia António de Santana Cabrita Júnior, 706618, sendo: pensão de reserva, 341~70; lei
n. ° 888, 34:617; lei n. ° 1:332, 273,$36; 0,14 por cento,
56~95; do vencimento total 25~67 são vela províucía de Angola, 218~26 pela província de Moçambique
e 77~03 pelo Estado da índia. Tem 2 aumentos de
10 por cento sobre o soldo, 55 anos de serviço e 187
·períodos.
Coronel de artilharia Óscar Cibrão Garção, 533~22,
sendo: pensão de reserva, 341170; lei n." 888, 3·!tS17;
lei n." 1:332, 1501134; 0,14 por cento, 7601. Tem 2 aulllentos de 10 por cento sõbre o soldo, 46 anos de serviço e 22 períodos.
Coronel de engenharia, graduado, Augusto Vieira da
Silva, 521,$92, sendo: pensão de reserva, 361656; lei
D.O 888, 36~75; lei n.? 1:332, 117~61; do vencimento
total, 242~60 são pelo Ministério do Comércio e Comunicações. Tem 3 aumentos de 10 por cento sobre o sõldo,
43 anos de serviço e diferencial.
Tenente-coronel veterinário Estanislau da Conceição
e Almeida, 426696; sendo: pensão de reserva, 255t$75;
lei n." 888, 25657; lei n," 1:332, 132699; 0,14 por cento,
12665; do vencimento total, 17 t$78 são pela província
de Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre
o sõldo, 48 anos de serviço e 53 períodos.
Capitão de infantaria José António Simões Neves,
207tS01, sendo: pensão de reforma, 172t$50; lei n." 888,
17625; lei n.? 1:332,13680; 0,14 por cento, 3646. Tem
1 aumento de 10 por cento sobre o solde, 37 anos de
serviço e 18 períodos.
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Capitão de cavalaria David dos Santos, 251645, sendo:
pensão de reserva, 187650; lei n. o 888, 18t$75; lei
n.? 1:332, 37~50; 0,14 por cento, 7/;70; do vencimento
total, 18t$84 são pela província de Angola e 31;$40
pelo Ministério do Interior. Tem 1 aumento de 10 por
cento sóbre o sôldo, 40 anos de serviço e 40 períodos.
Alferes de artilharia Carlos José dos Santos Silva,
pensão de reserva, 9a54. Tem 4 anos de serviço.

13. o -llioistério

da Guerra - 3.a Direet;ão Geral - ta Repartição

f) Declara-se que a instrução das diferentes especialidades, ministrada na Escola Prática de Infantaria durante o ano escolar de 1930-1931 foi freqüentada pelos
oficiais e aspirantes a oficial tirocinantes a seguir indicados, que na referida instrução obtiveram a classificação que, para cada um, vai indicada:
Cursos de espeoialização
Metralhadoras

pesadAs

Regimento de infantaria n,o 5: Alferes J alto Garcia
Alves - Com aproveitamento.
Regimento de infantaria n. o 10: Aspirante a oficial
Alberto Augusto de Figueiredo Sarmento - Com aproeitamento.
Regimento de infantaria n. o 12: Aspirante
Abílio de Faria - Com aproveitamento.

a oficial

Regimento de infantaria n.? 14: Aspirante
Aníbal Adelino Machado - Instrutor.

a oficial

Regimento de infantaria n.? 21: Aspirante a oficial
Manuel Domingues Carreto - Com aproveitamento.
Batalhão de caçadores n.? 1:
Alferes J osé Marcelino Correia Valarinho - Instrutor.
Alferes João Baptista de Azevedo Coutinho-Com
aproveitamento.
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Batalhão de caçadores n. o 4: Aspirante a oficial António João Duarte Craveirinha - Com aproveitamento.
Batalhão de caçadores n.? 5:
Alferes Augusto Manuel das Neves - Instrutor.
Alferes José Nogueira da Costa Branco - Com aproveitamento.
Alferes César Pais Soares - Instrntor.
Batalhão de caçadores n. ° 6:
Alferes Óscar Spencer Moura Braz - Com aproveitamento.
Alferes Abel de Castro Roque-Com
aproveitamento.
Batalhão de caçadores n.? í: Aspirante a oficial Jaime
Hermínio Ramalho dos Santos - Instrutor.
Batalhão de caçadores n, ° 8: Alferes António Farinha
d)s Santos -- Com aproveitamento.
Batalhão de caçadores n." 0: Alferes Fernando José
Lopes - Com aproveitamento.
Batalhão de metralhadoras n.? 1:
Alferes Francisco António Pires Barata - Instrutor.
Alferes Henri que Carlos Xavier IIenriq ues - In5 tru tor,
Batalhão de metralhadoras n. ° 2: Alferes
Carlos Rodrigues Ribeiro da Cunha-Instrutor.
Batalhão de metralhadoras
'I'õrres -Instrutor.

Alberto

n.? 3: Luciano. Roma

Metralhadoras ligeiras

Regimento de infantaria n.? 1: Aspirante
fael Pinto Barradas - Com aproveitamento.

a oficial Ra-

Regimento de infantaria n. o 5:
Alferes João Garcia Alves - Com aproveitamento.
Aspirante a oficial Artur Teixeira-Com
aproveitamento.
Regimento de infantaria n." 9: Aspirante a oficial Ernesto Teixeira Proença - Com aproveitamento.
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Regimento de infantaria n. o 10: Aspirante a oficial
Alberto Augusto de Figueiredo Sarmento-Coro
aproveitamento.
Regimento de infantaria n.? 12: Aspirante
Abílio de FariaOom aproveitamento.

a oficial

Regimento de infantaria n. ° 14:
Aspirante a oficial Aníbal Adelino Machado - Com
aprovei tamen to.
Aspirante a oficial José Bôto-Com
aproveitamento.
Regimento de infantaria n. o 19: Aspirante a oficial
Alberto da Encarnação PereiraCom aproveitamento.
Regimento de infantaria n.? 21: Aspirante a oficial
Manuel Domingues Carreto - Com aproveitamento.
Batalhão de infantaria n, o 72: Aspirante a oficial José
Lopes Baptista - Com aproveitamento.
Batalhão de infantaria n.? 97: Aspirante
nuel Luciano Dias - com aproveitamento.

a oficial Ma-

Batalhão de caçadores n, o 1:
Alferes José Marcelino Correia Valarinho - Com aproveitamento.
Alferes João Baptista de Azevedo Coutinho - Com
aproveitamento.
Batalhão de caçadores n.? 4: Aspirante a oficial António João Duarte OraveirinhaCom aproveitamento.
Batalhão de caçadores n," 5:
Alferes Augusto Manuel das Neves - Com aproveitamento.
Alferes J osó Nogueira da Costa Branco - Com aproveitamento.
Alferes João Augusto de Sousa Cerejeiro-Com
aproveitamento.
Alferes César Pais Soares - Com aproveitamento.
Batalhão de caçadores n. o 6:
Alferes Óscar Spencer Moura Braz - Com aproveitamento.
Alferes Abel de Castro Roque -Com aproveitamento-
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Batalhão de caçadores n, o 7 :
!Alferes José
ugusto Junqueiro Gonçalves de Freitas- Com aproveitamento.
.
Aspirante a oficial Jaime Hermínio Ramalho dos Santos - Com aproveitamento.
Batalhão de caçadores n.1I 8:
lfere
.rinha dos Santos - Com aproveitamento.
Batalhão de caçadores n."
Lopes - Com aproveitamento.

~nt6nio

Fa·

'9: A.lferes Fernando José

Batalhão de metralhadoras n. o 1 :
Alferes Francisco António Pires Barata-e- Com aproveitamento.
Alferes Henrique Carlos Xavier Henriques - Com
aproveitamento.
Batalhão de metralhadoras n." 2: Alferes Alberto
Carlos Rodrigo Ribeiro da Cunha-e- Co
aproveitamento.
Batalhão de metralhadoras
n. o 3: Alferes Luciano
Roma Tôrres - Com aproveitamento.
Batalhão n.? 1 da guarda fiscal;
Aspirante a oficial Eduardo 1\figuel- Com aproveitamento.
Aspirante a oficial João Lopes - Com aproveitamento.
Morteiros

Regimento de infantaria n. o 1: Aspirante a oficial Ra ..
fael Pinto Barradas - Com aproveitamento.
Regimento de infantaria n.? [): Alferes João Garcia
Alves - Com aproveitamento.
Regimento de infantaria n." 9: Aspirante a oficial Ernesto Ferreira ProençaCom aproveitamento.
Regimento de infantaria n. ° 10: Aspirante a oficial
Alberto Augusto de Figueiredo Sarmento - Instrutor.
Regimento do infantaria n. o 12: Aspira.nte a oficial
Abílio de Faria - Com aproveitamento.
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Regimento de infantaria n." 14:
Aspirante a oficial Aníbal Adelino Machado - Instrutor.
Aspirante a oficial José Bõto - Com aproveitamento.
Regimento de infantaria n." 19: Aspirante a oficial
Alberto da Encarnação Pereira - Com aproveitamento;
Regimento de infantaria n.? 21: Aspirante
Manuel Domingues Carreto - Instrutor.

a oficial

Batalhão de infantaria n." 72: Aspirante
Lopes Baptista - Com aproveitamento.

11

oficial José

Batalhão de infantaria n.? 97: Aspirante
nuel Luciano Dias -Instrutor.

a oficial Ma-

Batalhão de caçadores n." 1: Alferes José Marcelino
Correia Valarinho - Instru tor.
Batalhão de caçadores n. o 4: Aspirante a oficial António João Duarte Craveirinha - Com aproveitamento.
Batalhão de caçadores n,o 5:
Alferes Augusto Manuel das Neves -Instrutor.
Alferes José Nogueira da Costa Branco - Com aproveitamento.
Alferes João Augusto de Sousa Cerejeiro-Instrutor.
Alferes César Pais Soares - Instrutor.
Batalhão de caçadores n." 6:
A lferes Óscar Spencer Moura Braz - Com aproveitamento.
Alfores Abel de Castro Roque - Com aproveitamento.
Batalhão de caçadores n.? 7: Aspirante a oficial Jaime
Hermínio Ramalho dos Santos -Instrutor.
Batalhão de caçadores n. o 8: Alferes António Farinha
dos Santos-Instrutor.
Ba talhão de caçadores n. o 9: Alferes Fernando José
Lopos - Com aproveitamento.
Batalhão de metralhadoras n." 1 :
Alferes Francisco António Pires Barata - Instrutor.
Alferes Henrique Carlos Xavier Henriques-Instrutor.
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Batalhão de metralhadoras n. o 2: Alferes Alberto
Carlos Rodrigues Ribeiro da Cunha-Instrutor.
Batalhão de metralhadoras
Roma TOrres - Instrutor.

n. o 3: Alferes Luciano

Batalhão n.? 1 da guarda fiscal: Aspirante a oficial
Eduardo Miguel- Com aproveitamento.
Escola Prática de Infantaria:
Tenente Mário de Paiva Nunes -Instrutor.
Tenente Luiz do Carmo dos Inocentes-Instrutor.
Alferes Mário Lúcio Inácio de Paiva-Instrutor.
Alferes António Gonçalves Torgal-Instrutor.
Alferes Amadeu Soares Pereira - Instrutor.
Alferes Mário dos Santos Pires Neves - Instrutor.
Alferes Josino da Costa Azevedo-Instrutor.
Batalhão de metralhadoras n. o 1: Alferes Fausto José
de Brito e Abreu -Instrutor.
EsgrIma de baioneta e granada!'!

Regimento de infantaria n." 1: Aspirante a oficial Rafael Pinto Barradas - Com aproveitamento.
_ Regimento de infantaria n." [):
Alferes João Garcia Alves-Com
aproveitamento.
Aspirante a oficial Artur Teixeira - Com aproveitamento.
Regimento de Infantaria n. ° 10: Aspirante a oficial
Alberto Augusto de Figueiredo - Com aproveitamento ..
Regimento de infantaria n. o 12: Aspirante
Abilio de Faria-Com
aproveitamento.

a oficial

Regimento de infantaria n." 14:
Aspirante a oficial Anlbal Adelino Machado - Com
aproveitamento.
Aspirante a oficial José BOto-Instrutor.
Regimento de infantaria n.? 19: Aspirante a oficial
Alberto da Encarnação Pereira- Com aproveitamento.
Regimento de infantaria n. o 21: Aspirante
Manuel Domingues Carreto - Instrutor.

a oficial
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Batalhão de infantaria n. o 72: Aspirante a oficial José
Lopes Baptista- Com aproveitamento.
Batalhão de infantaria n.? 97: Aspirante a oficial Manuel Luciano Dias - Instrutor.
Batalhão de caçadores n.? 1:
Alferes José Marcelino Correia Valarinho-Instrutor.
Alferes João Baptista de Azevedo Coutinho - Instru~r.
Batalhão de caçadores n. o 4: Aspirante a oficial António João Duarte Craveirinha- Com aproveitamento.
Batalhão de caçadores n. o 5:
Alferes Augusto Manuel das Neves--Instrutor.
Alferes José Nogueira da Costa Branco - Com aproveitamento.
.
Alferes César Pais Soares - Instru tor.
Batalhão de caçadores n. o 6:
Alferes Óscar Spencer Moura Braz - Com aproveitamento.
Alferes Abel de Cas tro Roque - Com aproveitamento.
Batalhão de caçadores n. o 7:
Alferes José Augusto Junqueiro Gonçalves de Freitas - Com aproveitamento.
Aspirante a oficial Jaime Hermínio Ramalho dos Santos - Com aproveitamento.
Batalhão de caçadores n. o 8: Alferes António Farinha
dos Santos - Com aproveitamento.
Batalhão de caçadores n. o 9: Alferes Fernando José
Lopes - Com aproveitamento.
Batalhão de metralhadoras n. o 1:
,Alferes Francisco António Pires Barata-Instrutor.
Alferes Henrique Carlos Xavier Henriques-Instrutor.
Batalhão de metralhadoras n. o 2: Alferes Alberto
Carlos Rodrigues Ribeiro da Cunha-Instrutor.
Batalhão de metralhadoras n.? 3: Alferes Luciano
Roma Tõrres - Com aproveitamento.
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Batalhão n. o 1 da guarda fiscal:
Aspirante a oficial Eduardo Miguel- Com aproveitamento.
Aspirante a oficial João Lopes - Com aproveitamento.

Obi"tuário
1931
Agosto
Setembro
»
»

»
»
»
»

»
»

31- Capitão

do quadro auxiliar de artilharia Manuel
Nunes.
1- Tenente chefe de música, reformado, Bonifácio da
Silva Tojeiro.
1- Tenente
médico Aureliano
Aníbal
dos Santos
Viegas.
2 - Tenente-coronel
do extinto corpo do estado maior,
com a patente de coronel, João Diogo Guerreiro
Telo.
2 - Major, reformado, Guilherme Quintino Pinto Prado.
3 - Tenente-eoronel,
na situação de reserva, António
Francisco Romba.
3 - Tenente de infantaria
Adérit o Sequeira Varejão
Castelo Branco.
7 - Capitão de infantaria
Norberto Joaquim Teixeira
de Castro.
11-Coronel, na situação de reserva, Henrique Maria
Câncio da Penha Coutinho.
13 - Major do serviço de administração militar, separado do serviço, Fernando
Pedro Aflalo Chelmick.i.
Rect.ificações

N a Ordem do Exército n.· 12, 2.' série, do corrente ano, p. 361,
I. 34, onde se lê: "La Inspecção de Infantaria»,
deve ler-se: «2.'
Inspecção de Infantaria».
N a Urdem do Exército n.O 13, 2.' série, do corrente ano, p. 410,
1. 16, onde se lê: «1.'», deve ler-se: «2.'".

António Lopes Mateus.
Está conforme.
O Ajudante General, interino,

~~14~
~~

N.O 18
MINISTÉRIO

DA GUERRA

30 DE SETEMBRO

ORDEM

DO

DE 1931

EXÉRCITO

(2.a Série)
Publica-se

ao Exército

1. ° -

o seguinte:

Decretos

11inislério da Guerra - Rrparti~áo do Gabinete

Usando da faculdade quo me 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. o 15:331, de 9 de Abril de 1028, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem decretar que seja considerada nula e de nenhum efeito a parte do decreto de
28 do Agosto do corrente ano, publicado no Diário do
Gooêmo' n." 201, do 1 do corrente mês, em que é dada
baixa de serviço aos sál'gentos abaixo mencionados, o
primeiro por ser pensionista da guarda nacional republicana, o segundo por pertencer ao quadro do Depósito
Militar Colonial e os dois últimos por jA torem tido baixa
de serviço, nos termos do decreto n." 13:137, de 15 de
Feyereiro de 1927 :
Primeiro sargento n.? 3:152 da guarda nacional republicana, Ezequiel António Marmelada.
Segundo sargento do infantaria José Sobreiro.
Segundos sargentos: do regimento do infantaria n. ° 7
Albino Ribeiro Pesqueira, c do regimento de infantaria n." 21 Manuel Esteves Ramos.

O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e fac,:a
executar. Paços do Govêrno da República, 5 de Setembro de 1931.-ANTóNTO ÓSCÁRDE FRAGOSOCÁRMONÁ.António Lopes Mateus.
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Usando da faculdade que me confere o n ,? 2.° 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 Ministro da Guerra: hei por bem decretar que, no decreto
de 28 de Agosto do corrente ano, publicado no Diário
do Gooêrno n." 201, de 1 do corrente mês, sejam feitas
as seguintes alterações:
Nos primeiros sargentos:
Do grupo independente do aviação e bombardeamento,
onde se lê: «primeiro sargento Cipriano da Silva»,
deve ler-se: «segundo sargento Cipriano da Silva» ;
onde se lê: «primeiro sargento Joaquim Alves», deve
ler-se: «segundo sargento Joaq uím Alves».
Nos segundos sargentos :
Do regimento de sapadores mineiros, onde se lê: «António Figueira.«, deve ler-se: «Artur Figueiras»,
Do batalhão de metralhadoras n.? 1, onde se lê: «Júlio
de Matos Vilariques», deve Icr-se : «Júlio de Matos
Vilarigues a.
Do grupo independente de aviação de bombardeamento,
onde se lê: «J úlio Crovi Coelho 'I'emudo», deve ler-se:
«J úlio Greví Coelho Semodoj ; onde se lê: «António
Eduardo Júnior», deve ler-se: «António Duarte J
nior s ; onde se lê: «Humberto Correia», deve ler-se:
«Humberto Comeira s ; onde se Iõ : «Humberto Avelal'
de Oliveira e Sousa», deve ler-se: (cdll.arma de aviação, Humberto Amílcar de Oliveira e Sonsa» ; onde
se lê: «Manuelino Teixeir-a», deve ler-se: «António
Marcelino Teixeira»,
Do batalhão de aerosteiros, onde se lê: «Luiz Rocha
Xavier de Bastos», deve ler-se: «Luiz Paulo Xavier
de Bastos».
ú-

o Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 5 de Setembro de 1931.-ANTÓNIO ÓSCARDE FRAGOSOCARMONAAntónio Lopes Mateus.
(Publicados
no Diário
do corrente mês).

do Govêrno n.· 209, 2,· série,

de 10
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. Usando da faculdade qne me confere o n.? 2.° do artígo 2.° do decreto n, ° 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por força do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.~ .15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta dos
1Ihmstros de todas as Repartições:
hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinto:
Que sejam reintegrados
no serviço do exército e colocados na situação de reforma, nos postos que tinham à
data da demissão, os oficiais do exército abaixo meneionados, em virtude de se encontrarem
nas condições do
artigo 1.0 do decreto n." 19:791, de 29 de Maio do corrente ano:
Coronéis:
de infantaria
Gaspar da Cunha Prelada,
António Teixeira
da Rocha Pinto o António Almeida
Leitão; de cavalaria Frederico
Sapuriti Machado e Luiz
Ribeiro Tôrres;
de artilharia
João Gomes do Espírito
Santo, e de reserva Júlio Correia Aciaiuoli Meneses.
Determina-se
portanto a todas as autoridades
a quem
o conhecimento e execução do presente decreto com fôrça
de lei pertencer
o cumpram e façam cumprir e guardar
tam inteiramente
como nêle se contém.
..
Os Ministros de todas as Repartições o façam imprimir,
Publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da República, em 30 de Setembro de 1931.-ANTÓNIO
ÓSCAR DE
CAIU,WNA - Domingos Auqueto Alves da Costa
Oliveira - António Lopes Mateus - José de Almeida Eu8ébio - António de Oliveira Salazar - Luiz António
de lJ1agalhttis Correia - Fernando Augusto BrancoJOê1o Antunes Guimarãis - Armindo Rodrigues Monteiro - Gustavo Cordeiro R t;lmos-- Henrique Linhares de
FRAGOSO

u-:

Usando da faculdade que me confere o n.? 3.° do artigo 2.° do decreto n. ° 12:740, do 26 de Novembro de
Hl26, por força do disposto no artigo LOdo decreto
n.O 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra e em conformidade
com a decisão do
Conselho de Ministros:
hoi por bem decretar que, por
-estar nas condições do decreto n." 18:252, de 26 de
Abril de 1930, o capitão de infantaria
João Soares
Brandão seja reintegrado
no serviço activo do exército,
nos termos do artigo 4.° e seus §§ 2.0 e 3.° do mesmo
decreto, com vencimento a partir de 1 de Julho do corrente ano, ficando ]lor esta forma anulado o decreto ou
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parte do decreto que o passou à situação em que presentemente
se encontra, mas sem direito à diferonçn de
vencimentos
durante o tempo que nela esteve.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar,
Pnços do Govêrno ,da República, 30 de Setembro de 1931. -_ ANTÓNlo. OSCAR DE FRAGo.So. CARMo.NA- António Lopes Mateus.

Usando da faculdade que me confere o n. ° 3.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 do Novembro de
H_l2(}, por fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
D.O 15:331, de \) do Abril de 1928, sob proposta
do Mi.
nistro da Guerra e em conformidade
com a decisão do
Conselho de Ministros : hei por bem decretar
que sejam
considerados
nulos e de nenhum efeito os decretos ou
parte dos decretos que passaram à situação em que presentemente
se encontram
os oficiais e sargentos
que
abaixo se indicam, por se reconhecer
que os mesmos se
não acham incursos no artigo LOdos decretos n. ° 19 :5G7,
de 7 do Abril, e n, ° 19:595, de 10 de Abril, ambos do.
corrente ano:
Tenentes do infantaria Agostinho João de Sousa Marquos e João Nunes, o alferes de infantaria Mnr tíniano
A:ugusto da Silva.
Segundos
sargentos
do infantaria
Alberto José do
Almeida, Gabriel da Silva Carvalho
de Freitas,
João
Botelho, João Gil, João Moniz Escomilba, J086 da Ponto
Dutra, Laurénio da Costa Soares, Luiz Alexandrino
dos
Heis, Luiz Prudêncio
Pereira
da CO&t11.,Manuel José
Rodrigues
o Manuel da Luz Barbosa, e furriel músico
de infantaria Alberto Augusto de Chaves.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Governo
da República,
30 de Setembro de 1931.-ANTóNIO
ÓSCAR DE FRAGo.So. CARMo.NA- António Lopes Mateus,

Usando da faculdade que me confere o n.? 3.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
192G, por fõrça do disposto no artigo LOdo
decreto
n. ° 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta
do
Ministro da Guerra e em conformidade
com a. decisão
do Conselho de :Ministros: hei por bem decretar que sejam
considerados
nulos e do nenhum efeito os decretos ou

,
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parte dos decretos que demitiram do serviço do exército
oficial o sargentos abaixo designados,
por so reconhecor que os mesmos se não acham incursos no artigo 1.0
dOI; decretos n.? 19:567 e 19:595, respectivamente
de
7. e 10 de Abril do corrente ano, mas sim incursos nas
{hsposições contidas no decreto n.? 19:141, do 19 do Dezembro do ano findo, pelo que passam à situação de reformados com 50 por cento dos vencimentos,
nos termos do § 1.0 do artigo 3.° do já citado decreto n.? 19:141:
Tenente de infantaria
João Baptista
Pereira
Rodrigues.
i)

Srgund08
sargentos
do quadro dos sargentos
erotariado
militar Francisco
Marcelino Pestana
nuel Gomes da Conceição Jardim Júnior.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido
{lxecutar. Paços do Govêrno da República,
30
tembro de 1931.- ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO

1I0NA-Ant6nio

2.0_

do seeUae faça
de SeOAR-

Lopes .Mateus.

Por decreto de 28 de Agosto findo:
Ministério da Guerra - ta Direcção Geral- 2. a Repartição

Rrjeitado
O recurso
interposto perante o Conselho de
1Iinistl'os, nos termos do artigo 1. o do decreto n. ° 19:429,
de 7 de Março de 1931, que dá nova redacção ao § único
{lo artigo 83.0 do decreto n. o 17:378, de 27 de Setembro
'<le 1929, pelo major de cavalaria Rui da Ounha Meneses.

3.°_ Por decretos de 1 do correnUl mês:
Jlillistério da Guerra -L

a

Direcção Geral- 2. a Repartição

Negado provimento
ao recurso n." 2:137 interposto
perante o Oonselho de Recursos pelo tenente-coronel,
na
situação de reserva, Raúl do Carmo Simões Pereira, nos
termos do artigo 34.0 do regulamento
do referido Conselho, de 12 de Agosto de 1927, por não ter fundamento
legal.
Negado provimento
ao recurso interposto
perante o
Conselho de Ministros,
nos termos do § único do artigo 83.0 do decreto n," 17:378, de 27 de Setembro de
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1929, modificado pelo decreto n.? 19:429, de 7 de Março
do corrente ano, pelo alferes do serviço de administração militar Luiz Francisco Baptista, por não ter fundamento legal.

4.°_

Por decretos de 15 do corrente mês:
!Iinistério da Guerra -1.

a

Direc~ão Geral- 2.11 Repartição

Rejeitado o recurso interposto perante o Conselho doMinistros, nos termos do artigo 1.° do decreto n. ° 19:429,
de 7 de Março de 1931, que dá nova redacção ao § único
do artigo 83.0 do decreto n. ° 17:378, de 27 de Setembro de 1929, pelo capitão de infantaria João José da
Silva Duarte.
Negado provimento ao recurso interposto perante o
Consolho de Ministros, nos termos do § único do artigo 83.° do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de
1929, modificado pelo decreto n. o 19:429, de 7 de Março
do corrente ano, pelo tenente do quadro auxiliar de artilharia Aristides Lopes Vieira, por não ter fundamento
legal.

5.° - Por decretos de 19 do corrente mês:
"inistério da Guerra _La Dirrc~ão Geral- 2.:l Reparti~ão
Adido

Tenente de infantaria, da 3. a Repartição da 1.:l Direcção Gera~ do Ministério da Guerra, Joaquim José
Bastos Antunes Ferreira, por ter sido requisitado para
desempenhar uma comissão de serviço dependente do
Ministério das Colónias, devondo ser considerado nesta
situação desde 14 do corrento mês.
Disponibilidade

Capitão Agostinho Lourenço da Conceição Pereira e
tenente Filipe da Conceição Santana, ambos de infantaria, adidos, que, do regresso, respectivamente, dos Ministérios do Interior e das Colónias, se apresentaram, em 2
o 11 do corrente mês, sendo o primeiro por ter sido
dispensado do serviço da polícia de segurança pública.

2." Série
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Reserva

Coronel de artilharia, da delegação da 1. a inspecção
de artilharia, Joaquim Leite de Faria Guimarãis J únior ;
capitãis: médico miliciano António Nogueira Meneses
de Almeida e do quadro auxiliar do serviço de saúde,
da Direcção do Serviço de Saúde Militar, José Augusto
da Silva Bunheirão,
e tenente, supranumerário permanente, do batalhão de ciclistas n ," 1 António Mauricio
Coelho de Araújo Malheíro, o primeiro e o terceiro por
terem atingido o limite de idade, nos termos do § 3.° do
artigo 10.° do decreto D.O 17:378, de 27 de Setembro de
1929, o segundo por ter atingido o limite de idade, nos
termos do artigo 61.° do decreto n.? 12:017, de 2 do
Agosto de 1926, e o último por ter sido julgado incapaz
do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente,
desde 19, 15, 19 e 7 do corrente mês.
Baixa de serviço

Tenente miliciano de reserva de artitharia Alfredo
dos Santos Alves Moura, nos termos do § 5.° do artigo 61.° do decreto n.? 12:017, de 2 de Agosto de 192.6,
devendo ser considerado nesta situação desde 13 do
corrente mês.

6. ° - Por decre:03 de 26 do corrente mês:
llinistério da Gmra -1.

a

Direcção Geral- 2. a Repartição

Grupo de artilharia pesada n. o 2

Capitão do quadro auxiliar de artilharia, o tenente do
mesmo quadro José Maria dos Santos Freire Júnior,
contando a antiguidade desde 31 do mês findo.
Concedidas as vantagens de que trata o decreto
n.O 20:247, de 24 de Agosto de 1931, desde as datas
que lhes vão designadas, aos oficiais em seguida mencionados:
Por ter compk tado 5 anos de permanência
neral:

no põsto de ge-

Estado maior general- General João Júlio dos Reis
e Silva, presidente do Conselho Superior de Disciplina do
Exército, desde 2 de Agosto de 1931.
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Por terem completado o tempo de permanência no oficialato,
desde as datas em que são considerados tenentes, nos termos do decreto n,> t 7:378, de 27 de Setembro de i929, necessário para o primeiro aumento de tO por cento sôbre o
sôldo:
Infantaria - Coronel Torcato Maria Carreira da Costa,
adido, no Ministório das Finanças,
desde a data em que
começar a receber o sôldo de coronel; tenentes-coronéis
Raúl da Silva Tavares, no rogimentodo
infantaria n." 18,
Agostinho
Pires de 110I'ais, no batalhão
de caçadores
n. ° 0, J vão Francisco Ribeiro, no quadro, desde a data
em que começaram a receber o sôldo de tenente-coronel,
António Leite de Magnlliãis, no quadro, desde 1 de Julho de 1931; major Manuel António dos Santos, na
3. a Repartição
da 1.11 Direcção Geral do Ministério da
Guerra, e capitão Joaquim Delgado França, no batalhão
de caçadores
n. ° 6, desde a data cm que começaram
a
receber, respectivamente,
o sõldo de major e capitão. Artilharia-Tenento-coronol
Gilberto Duarte Mota, no regimento de artilharia ligeira n. ° 3; major José Guilherme
Costa Ooutinho de Vilhena, no quadro. Oavalaria-Oapitão Francisco Catarino, no quadro. EngenhariaCoronel João Alexandre
Lopes Galvão, no regimento
de
telografistas.
Aeronáutica - Capitão Álvaro Herculano
Pinho da Cunha, no quadro. Veterinéric
Major José
Cândido Ooelho, no rogimento de cavalaria n." 3, desde
1 de Julho do corrente ano.
-c

Idem, para o segundo aumento de tO por cento sôbre o sôldo:
Infantaria - Capitão Henrique
dos Santos Nogueira,
no Colégio Militar, desde 1 de Julho do corrente ano.
Adidos

Capitão do regimento de infantaria n." 8 António Rodrigues da Silva Braga, c tenentes:
do rogimento de
infantaria
n.? 1 António Saraiva e do serviço de administração
militar,
da dclognçno
da 3.a Repartição
da
2.a Direcção Geral do Ministério da Guerrra,
na 4.a rcgiito militar, Armando
Martins de Oliveira Soares, por
terem sido requisitados
para desempenhar
comissões de
serviço dependentes,
o primeiro e o terceiro, do Ministério das Colóuias, nos termos, respectivamente,
dos artigos 31.° e 5.° do decreto n.? 13:309, do 23 de Março
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~le 1927, e o segundo,
do Ministério
do. Interior,
na
guarda nacional republicana,
devendo ser considerados
nesta situação,
respectivamente,
desde 20, 19 o 20 do
~rrente
mês,
Disponibilidade

Alferes de cavalaria,
com a patente de tenente, Rui
~essoa de Amorim Melícío, que, do regresso do MinistérIO do Interior,
se apresentou cm 18 do corrente más,
por ter sido di spensado
do serviço da polícia do segurança pública.
Reserva

'l'enente-coroncl
médico,
director do Hospital Militar
Principal de Lisboa, Eugénio Pereira de Castro Caldas,
por ter atingido o limito de idade, nos termos do § 3. o do
artigo 10.0 do decreto u. o 17:378, de 27 de Setembro de
1929, devendo ser considerado nesta situação desde 23
do corrente mõs,

7. o - Por decretes de 30 do corrente mês:
llinistério

da Guerra - f. II Direcção Gcral- 2. n Repartição
Supremo Tribunal

Militar

Tenente-coronel,
secretário,
o major do secretariado
militar Francisco
de Paula Pacheco, contando
a antiguidade desde 14 do corrente mês.
Conselho de Recursos

Major, secretário,
secretário
interino,
tando a antiguidade

e Conselho

Superior

de Promoções

o capitão do secretariado
militar,
Artur do Nascimento
N unes, condesde 14 do corrente mês.

La inspecção

de artilharia

Brigadeiro,
inspector, o coronel de artilharia,
tirocinado, inspector interino, José Paulo Fernandes
Júnior,
Contando a antiguidade
desde 9 de Março do corrente
ano.
Regimento

de artilharia

ligeira

n. o ti

Tenente-coronel
veterinário,
supranumerário,
"et<'rinário João do Almeida Seara.

o major

Batalhão de aerostetros
Capitll.o, o tenente de aeronáutica
José Maria da Silva
Guedes Júnior, contando fi antiguidade
desde 17 do corrente mõs,

\
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Adidos

Major, o capitão do secretariado militar, adido, defensor oficioso do 2.0 Tribunal Militar Territorial de Lisboa,
Francisco Pedro Simões, contando a antiguidade desde
14 do corrente mês.
Capitão do batalhão de caçadores n. o 5 Emídio Augusto Vergflio, por ter sido requisitado para desempenhar
uma comissão de serviço dependente do Ministério do
Interior, na guarda nacional republicana, devendo ser
considerado nesta situação desde 24 do corrente mês.
Reserva

Coronel do secretariado militar, chefe da Repartição
Geral do Ministério da Guerra, José Gonçalves Medeira
Júnior e capitão de infantaria, adido, com licença ilimitada, João Mendonça, por terem sido julgados incapazes do serviço activo pela j unta hospitalar de inspecção,
devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 14 e 7 do corrento mês.

Ilini,lél'io da Guerra - Repartição Geral

Coronel, chefe, o tenente coronel do secretariado militar, secretário do Supremo Tribunal Militar, José Bernardo da Costa Restolho, contando. a antiguidade desde
14 do corrente mês.
Concedidas as vantagens de que trata o decreto
n. o 20:247, de 24 de Agosto de 1931, desde as datas
que lhes vão designadas, aos oficiais inválidos de guerra
em seguida mencionados:
Por terem completado o tempo de permanência no oficialato,
desde as datas em que são considerados tenentes, nos termos
do decreto n.s 17:378, de 27 de Setembro de i929, necessário
para o primeiro aumento de 10 por cento sôbre o sôldo :

Capitãis, reformados, Mário Valdez Bandeira, desde 1
de Julho do corrente ano, e José Gomes Rios, desde a
data em que recebe os vencimentos do seu actual posto.
Idem, para o segundo aumento de tO por cento sôbre o sôldo

Tenente médico, na situação de reserva, Francisco
Zeferino Malta de Mira Mendes, desde 1 de Julho do
corrente ano.

"
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8. o - Portarias
Por portarIa de 23 do corrente mês:
)Iinistério da Guerra - Repartição ~o Gabinete
Nomeado alferes cirurgião dentista, equiparado,
para
o 1.0 grupo de ambulâncias
de Lisboa,
da Cruz Vermelha Portugnesa,
nos termos do artigo 18.0 do regulamento geral do corpo activo, de que trata o decreto
n." 8:698, de 9 de Março de 1923, o primeiro sargento
mecânico dentista do mesmo grupo de ambulâncias
Vítor
Manuel Sido Carvalho Fuschini.

Por portarIa de 30 do corrente mês:
llinistério

da Guerra - Repartição do Gabinete

Nomeado o capitão de infantaria Artur Ernesto Oampos de Oliveira Pinto para, como vogal, fazer parte da
comissão encarregada
do proceder
à reorganização
do
arquivo do Ministério da Guerra e redigir um projecto
de regulamento
para o mesmo arquivo, a que se refere
a portaria
de 1 de Setembro
de 1921, publicada
na
Ordem do Exército n. o 17, 2.:1 série, de 17 do mesmo
mês.

9.

o-

Por determInação do Govêrno da Bepúbllca:
11illistério da Guerra - 2. a Di recçãe Geral-i.

a Repartição

Chefe da 1.a secção, o major do artilharia, adjunto interino, João Braz de Oliveira.
Adjunto interino da La secção, o major do artilharia,
no quadro da arma, Emídio Duarte Cadima.

Ministério da Guerra -

3_:1

Direcção Geral

Adjunto da secção de cartografia,
o capitão do batalhão de caçadores
n. o 2 Ilídio João Cabral Félix Oampeão, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
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Militar

.

Capitão do secretariado
militar, 'da. La Repartição
da
3.11 Direcção Geral do Miniatério da Guerra, Francisco
Grilo Fevereiro.
Govérno Militar
Casa de reolusão temporária

de Lisboa
de S. Julião

da Barra

Comandanto,
O major
(lo quadro auxiliar de artilharia,
chefe do grupo do armazéns isolado do Entroncamento,
Francisco Mota.
Esoola prática de infantaria
Alferes: do batalhão de caccdoros n. o 7 Cristóvão do
Anjo Vidigal, o, supranumerário,
do batalhão
de caçadores n," 6 Óscar Sponcer de Moura Braz ,
Quadro da arma de infantaria

Tenente-coronel
da 3. a Repartição
da 1. a Direcção Goral do Ministério da Guerra, Henrique do Melo.
Majores: da 3.11 Repartição
da 1.11 Direcção G oral do
Ministério da Guerra, Joaquim António Costa, e do regimento de infantaria
n, o 9 Augusto
César Brochado
Brandão, sendo êste pelo pedir.
Capitão da 2.11 Repartição
da. La Direcção Geral do
Miuli;tério da Guerra, Júlio Augusto da Costa Almeida.
Tenentes:
do batalhão
de caçadores
n.? 1 Jorge Pinheiro Serrão da Veiga e do batalhão do ciclistas n." 2
Mário Raúl Carvalho da Silva.
Supranumerário

Tenente do batalhão
doso Calhancas.
Regimento

permanente

de caçadores
de infantaria

,

n. o 1 Filipe

Car-

n.O 4

Tenentes
de infantaria, do Arq uivo Histórico Militar,
Afonso Távora Ferreira de Abreu, (I, no quadro da arma,
Otto Ho:ffman e Porfírio Manuol do Paiva.
Regimento

de infantaria

n.O5

Segundo comandanto,
O tenente-coronel
de infantaria,
no quadro da arma, António Leite de Magalhãis, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento

Alferes
do regimento
deíra, pelo pedir.

de infantaria

do infuntaria

D.O

9

n. o 13 Rnúl Vi-
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Regimento

de infantaria

n.· 12

Alferes do regimento
nes Vitória, pelo pedir.

do infantaria

n, °

Regimento

de infantaria

n,> 22

Tenente médico miliciano
fantaria n.? 407 José Estêvão
Batalhão

Batalhão

lnfantaria

Arnaldo

do extinto batalhão
da Silva Azevedo.

de infantaria

Oapitão módico do batalhão
nio Martins de Araújo.

. Capitão

a
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de infantaria

n. ° 9 Antó-

n.O 97

Batalhão

de caçadorea

Tenente do batalhão
Purifica<;ilo Soares.

de caçadores

Batalhão

de caçadores

do batalhão

de

n.O 6

u. ° 5 Armindo

da

n.s 7.

Alferes
do batalhão
de caçadores n, ° 8 António
rinha dos Santos, sem dispêndio para a Fazenda
cional.
do recrutamento

de in-

n.O 72

de caçadores

médico, em disponibilidade,
n:" 72 Américo Durão.

DistrIto

Nu-

e reserva

FaNa-

n.> 2

Tenente do regimento de cavalaria n," 4 Josó Pimenta
Segurado de .A velar Machado, sem dispêndio para a Faz·'nda Nacional.
Delegação

Chefe,

da 1.' inspecção

de artilharia.

coronel de artilharia,
Luiz Monteiro N unos da Ponte.

no quadro
.

O

Regimento

de artilharia

da arma,

de costa n,v 2

Alferes do serviço de ndministração
militar, do grupo
míxto indepondente
de artilharia
montada n.? 24, Joaquim Mnria Dolo, som dispêndio para a Fazenda Nacio-

nal.
Bataria

Alferes
artilhnria

de artilharia

de Ponta

Delgada

miliciano do artilharia,
da extinta bataria do
do defesa móvel de costa n.? 2, João de Simas.
Depósito

geral

de material

de guerra

Chofo do grupo do nrmazóns isolado de Beirolas, o
tenente-coronol
do quadro auxiliar de artilharia
cóman-
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danto da casa de reclusão temporária de S. Julião da
Barra, João dos Santos.
Adjunto, O capitão do quadro auxiliar de artilharia,
do mesmo grupo de armazéns, José de Loureiro.
Regimento de cavalaria n.s 1

Tenente de cavalaria, supranumerário
Francisco da Encarnação Pereira.

permanente,

Regimento de cavalaria n.s 3

Tenente
Duarte.

de cavalaria,

no quadro da arma, Teófilo

Regimento de cavalaria n.O9

Comandante, o coronel de artilharia com o curso do
estado maior, adido ao quadro, chefe do estado maior
da La região militar, João Augusto Crispiniano Soares,
para os efeitos do artigo 1.0 do decreto n.? 19:885, de
15 de Junho do corrente ano.
Regimento de sapadores mineiros

Tenente de engenharia, da escola prática da arma,
Vitorino Marques Esparteiro,
som dispêndio para a
Fazenda Nacional.
Regimento de telegrafistas

Alferes do serviço de administração
militar, do grupo
de artilharia a cavalo n. ° 1, João Francisco Calado, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Direcção do serviço de administração militar

Chefe do arquivo, o alferes do secretariado militar,
supranumerário, João Jacinto Tanissa.
Quadro dos oficiais do secretariado militar

Tenente do secretariado militar, da Direcção do Serviço
de Administração Militar, Carlos Pinto dos Santos, pelo
pedir.
Jú.ri para avaliar as provas especiais de aptidão para o
pOsto de major dos capitãis médicos, no corrente ano:

Exonerado de vogal O tenente-coronel médico Mário
Moutinho.
Vogal, O tenente- coronel médico Ricardo Garcia.

2." Série

ORDEM DO EX~RCITO N.o 16
10. o -

493

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete

a). Declara-se que no decreto de 5 do corrente mês,
publIcado no Diário do Gocêrno n.? 209, 2.n série, de 10
também do corrente, e transcrito
na presente Ordem do
Exército, devem ser dados os números abaixo indicados
aos seguintes sargentos do grupo independente de aviação
do bombardeamento,
e não os q ue constam do decreto
de 28 de Agosto último, publicado na Ordem do Exército
n. o 14, 2. U série, do corrente ano:
Cipriano da Silva é n.? 45/E, e não
o Segundo sargento

n. 2/E.

Sogundo sargento António Duarte Júnior é n. o 49/E,
e não 49/31.
Segundo sargento
Humberto
Amílcar
de Oliveira e
Sousa é n." 6/E da esquadrilha
n.? 2.
Segundo
sargento
António
Marcelino
Teixeira
é
n. o 23/E da esqundril ha n. o 2.
No mesmo decreto de 28 de Agosto deve ser dado o
n. o l/E da La esquadrilha
do mesmo grupo, e não o
n.v 1/2 da mesma esquadrilha, ao sargento ·ajudante Eusébio Machado.

b) Declara-se
que, pelo decreto n.? 19:265, de 23 de
Janeiro do corrente
ano, foi nomeado para exercer interinamente
as funções de Ministro da Justiça o genel'~l Domingos
Augusto Alves da Costa Oliveira, tendo
Sido exonerado do referido cargo pelo decreto n. o 19:274,
do mesmo mês.
11. o -

~Iinistério da Guerra - f. a Direcção Geral- f. a Repilrtição

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

lIinislério da Guerra -

de ouro
1,&

Direcção Geral

2." Repartiçâo

Tenente-curonel
de artilharia Eduardo
da Costa.
Capitão de infantaria
António Maria
A.lmeida.

Avelino Ramos
Soromenho

de
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3.' Repartição

Capitão de cavalaria Roberto Gaudêncio Miguens.
Dí.reoção

da arma de infantaria

Major de infantaria
Gouvoia.

Pedro

Govêrno Militar

do Andrade

Pissarra

e

de Lisboa

Capitãis : do secretariado militar Júlio de Carvalho
Vidal o de infantaria, na situação de reserva, João Fernandes Barradas.
Regimento

de infantaria

n.· 1

Capitão António Xavier de Moura.
.

Regimento

de infantaria

n.s 13

Capitão César Augusto da Costa Gomes.
Tenente António Lourenço Guedes.
Regimento

de infantaria

n.> 18

Major António Marcelino Montoiro.
Regimento

de infantaria

n.O 21

Tenente César do Amaral Rolha.
Regimento

de artilharia

ligeira n.s 2

Tenentecoronel Alfredo Ernesto do Sousa Faria Leal.
Capitão do extinto quadro dos capolãis militares Jaime
José Ferreira.
Tenentes do quadro auxiliar de artilharia Maximíno
Marques o António Pedro.
.
Reg-imento de telegrafistas

Tenente de infantaria Artur Martins Parada.
Regimento

de sapadores

Tenente-coronel
Coelho.

Francisco

de caminhos

de ferro

de Brito

Cordovíl

VI'Z

Direcção da arma de aeronáutica

Capitão miliciano do serviço do administração militar,
do quadro especial, Aníbal Gonçalves da Paixão.
Guarda

nacional

republicana

Major de infantaria Francisco de Paula e Silva Ramos.
Oapitãis de infantaria José Afonso de Almeida Júu'or
e Luiz Amaro do Oliveira.
Tenente João da Silva Louro.
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Medalha

de

Govérno Militar

pra-ta

de Lisboa

Aspirante fi, oficial do secretariado
Rabaçal Dias Miguel.
Regimento
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militar

Adriano

n.s 13

de infantaria

Capitão Bartolomeu da Silva Varela.
Alfores Raúl Videira.
Regimento

de infantaria

n.' 18

Tenente Guilherme Joaquim Mesquita.
Batalhão

de caçadores

n.O 3

Major Gualdino .Augusto Videira.
Capitão António J oaq uim Alves Melão.
Regimento

de artilharia.

ligeira n.· 3

Capitão médico miliciano, do quadro <'flpeciaJ,Vasco
Sanches.
Tenentes: Carlos Vidal Campos Andrada e Fernando
da Silva; veterinário Tomé Dario da Ponte; do quadro
... auxiliar de artilharia José Paiva de Almeida, e picador
José Serra.
Regimento

de artilharia

de costa. n.O2

Capitão Augusto Dantas Pimenta Serrão de Faria
Pereira.
Tenentes José Diogo Ferreira Martins, José Rebêlo
Cordeiro e José Henriques Lopes Bragança.
Grupo de defesa submarina

de coet s

Capitão Manuel Tiago Pereira Mnnjolinha,
Escola militar

Tenente
Macedo.

de aeronáutica

Carlos Mário Sanches do Catro
Escola central

Tenente do serviço
Gonçalves da Silveira.
Hospital

de sargentos

de administração
militar

da Costa

regional

Tenente do serviço de administração
Baeta Lopes.

militar

Artur

n.O 2

militar António
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Guarda

nacional
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republicana

Capitão médico miliciano, do quadro r special, Jaime
Filipe Santiago.
Alferes picador Álvaro da Cunha Frazão Pereira.
Guarda

Aspirante

12. o -

fiscal

a oficial Eduardo Miguel.

~lillislério da Guerra _La Direcção Geral- P

Repartição

a) Declara-se que a colocação do brigadeiro Júlio Alberto de Sousa Schiapa de Azevedo é como inspector
da 2.a inspecção de infantaria, e não da Ln, como foi publicado na Ordem do Exército n,° 15, 2. a série, do corrente ano.
b) Declara-se que o tenente, em disponibilidade, Filipe
da Conceição Santana e o alferes com a patente de tenente, supranumerário, Jos6 Pereira da Rocha, ambos
de infantaria, chegaram à sua altura para entrar nos respectivos quadros.
c) Declara-se que o tenente de infantaria, adido, em
serviço no Ministério das Finanças, António Maria Freire
Costa, deixou de estar nesta situação, continuando porém
na situação de adido, mas em serviço no Ministério das
Colónias, por ter sido nomeado para uma comissão de
serviço dependente dêste Ministério, nos termos do artigo 31.° do decreto n.? 13:309, de 1927, sendo considerado nesta situação desde 14 do corrente mês.
d) Declara-se que o coronel de artilharia, supranumerário, Luiz Monteiro Nunes da Ponte, chegou à sua altura
para entrar no respectivo quadro.

e) Declara-se que o brigadeiro de cavalaria, com o
curso do estado maior, Júlio Ernesto de Morais Sarmento, conta a antiguidade do actual põsto, para todos
os efeitos, desde 2 de Abril de 1930.
f) Declara-se que fica sem efeito a colocação do coronel de cavalaria, com o curso do estado maior, António Mário de Figueiredo Campos como comandante do
regimento de cavalaria n,? 3, inserta na Ordem do
Exército n.? 15, 2.a série, do corrente ano.
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g) Declara-se
quo foram nomeados para fr qüeutar,
na Escola Prática de Engenharia,
o curso do comandantes de companhia,
que tom início no dia 19 do próximo
mês de Outubro, devendo apresentar-se
na referida Escola no dia anterior, os seguinte-s tenentes de engenharia:
Manuel Braz Martins, Luiz Vitória da França e Sousa,
Inácio Francisco
da Silva, Joaquim
Guarda Antunes,
~auuel
Quirino Pacheco de Sonsa, Mário dos Santos
RL ques Pereira, ~fanuel António Vassalo e Silva, Luiz
Maria Bastos de Carvalho,
Manuel José Estõvão Guímurãis, António Matos Maia e João Henrique Branco
Pereira Dias.
h) Declara-se
que o tenente-coronel
médico António
~aurlcio Sarmento de Macedo e o capitão do quadro auxIliar do serviço de saúde Agostinho Ribeiro, ambos su.pranumerários,
chegaram
à sua altura para entrar LOS
respectivos quadros.

i) Declara-se
que os tenentes do serv~o de administração militar, suprnnumerários,
António Mário Freire
Tavares
Belo e Salvador
de Oliveira chegaram à sua
altura para entrar no respectivo quadro.

j) Declara se que o capitão Francisco Elias e o tenoute Francisco
Marcelino Marques, ambos do secretariado militar, supranumerários,
chegaram à sua altura
para entrar nos respectivos
quadros.
k) Declara-se
que fica sem efeito a determinação
inBerta na Ordem do Exército
n. o 15, 2. & série, do corda. La Dirccrente ano, que colocou na 3.a Repartição
?ão Geral do Ministério da Guerra,
como arquivista
lnt~rino, o alferes do secretariado
militar, supranumerário, J osé Hermenegildo
Afonso.
l) Declara-se
que o tenente do quadro auxiliar
de
artilharia,
supranumerário,
José Luiz Nunes Júnior chcgou à sua altura para entrar no respectivo quadro •

. m) Declara-se que o tenente do quadro auxiliar de arttlharia Manuel Rodrigues
Carvalho,
a quem S8 refere
a declaração
y), ínserta na Ordem do Exército n. o 15,
2,a série, do corrente ano, é alferes com a patente de
tenente.
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n) Declara-se que a colocação, no depósito geral de
material de guerra, do major do quadro auxiliar de artilharia, supranumerário permanente, Joaquim dos Santos, inserta na Ordem do Exército n.? 14, 2.:1 sério, do
corrente ano, é como secretário interino da comissão de
expedição do referido depósito, e não como secretário
interino da comissão de recepção e exame,
o) Declara-se que, por despacho de 26 do corrente
mês, foi o alferes, na situação de reserva, Bartolomeu
Franco Capelo Frazão, autorizado a usar o nome de Bartolomeu Capelo Franco Frnzão, devendo portanto ser
inscrito nos respectivos registos com êste nome.

13. o-llinistério

da Guerra - 2. II Direcção Geral- 3. II Repartição

a) Em conformidade com o decreto 0.° 20:247, cle24 de
Agosto do corrente ano, rectificados se publicam os vencimentos dos oficiais, na situação de reserva, em seguida
mencionados:
Generais

Alfredo Carlos Pimentel May, 5991587, sendo: pensão
de reserva, 374tS37; lei n.? 888, 37,'43; lei n.? 1:332,
179669 i 0,14 por cento" 8~38 i do vencimento total
25t$b3 são pelo Estado da India. Tem 3 aumentos como
coronel, 47 anos de serviço, 24 periodos e limite de vencimentos de coronel de artilharia.
Alfredo Ernesto de Sá Cardoso, 980t$17, sendo: pensão de reserva, 504t5i lei n." 888, 50MOi lei n." 1:332,
403tS20; "0,14 por cento, 221$57 i do vencimento total
89610 são pela província de Angola. Tem 5 anos de
posto, 55 anos de serviço e 48 períodos.
Aquiles Alfredo da Silveira Machado, graduado,
81ür548, sendo: pensão de reserva, 5046; lei 0.° 888,
50MO; lei 0.° 1:33~, 262608; do vencimento total
544t$32 são pelo Ministério da Inetrução Pública. Tem
5 anos de põsto e 48 anos de serviço.
Arnaldo Costa Cabral de Quadros, 618t$69, sendo:
pensão de reserva, 374637; loi n.? 888, 37M3; lei
n.? 1:332, 194667; 0,14 por cento, 12a22. Tem 3 aumentos de 10 por cento sôbre o sõldo como coronel, 48
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anos de serviço, 35 períodos e limite de vencimentos de
coronel de artilharia.
Artur Aníbal Botelho, 800;555, sendo: pensão de reserva, 504t$; lei n." 888, 50t$40; lei n.? 1:332, 241i$92;
(},14 por cento, 4623. Tem 5 anos de pôsto, 47 anos de
serviço e 8 períodos.
Carlos Alberto da Cruz e Sousa, graduado. 776,$16,
sendo: pensão de reserva, 504t$; lei n.? 888, [)0t$40;
lei n.? 1:332, 221t$76; do vencimento total 507M2 são
pelo Ministério das Finanças. Tem [) anos de pôsto o 46
anos de serviço.
Carlos Augusto Coelho de Vasconcelos Pôrto, graduado, 561652, sendo : pensão do reserva, 374637; lei
U.O 888, 37M3;
lei n.? 1::332, 149tS72; do vencimento
total 174t$60 são pelo Ministério do Comércio e Oomunicações. Tom 3 aumentos como coronel, 45 anos de
serviço e limite de vencimentos do coronel de artilharia.
Diocleciano Augusto Martins, 553t560, sendo: pensão
{le reserva, 326t$70; lei n.? 888, 32t567; lei n,? 1:332,
182t$U5; 0,14 por cento, 11628; do vencimento total
124,$27 são pelo Ministério das Finanças. Tem 2 aumentos do 10 por cento sõbre o sõldo como coronel, 49
anos de serviço, 37 períodos e limite de vencimentos de
coronel de infantaria.
•
Eduardo Augusto Ferrugento Gonçalves, graduado,
836tS64, sendo: pensão de reserva, 5048; lei n. ° 888,
50tS40; loi n,° 1:332, 282624; do vencimento total
495t$15 são pelo Ministério da Instrução Pública. Tem
[) anos de pôsto e 49 anos de serviço.
Eduardo Pellen, 528638, sendo: pensão de reserva,
37~810; lei n.? 888,31621; lei n.? 1:332, 1HM07. Tem
3 aumentos de 10 por cento sobre o sõldo como coronel,
43 anos de serviço e limite de vencimentos de coronel
de artilharia.
Felisberto Alves Pedrosa, 926t$68, sendo: pensão de
reserva, 50415; lei n.? 888, 50t540; lei n.? 1:332, 362t$88;
0,14 por cento, 9MO. Tem 5 anos de põsto, 53 anos de
serviço e 20 períodos.
Francisco das Chagas Parreira, 924t580, sendo: pensão de reserva, 504t5; loi n." 888, 50t$40; lei n.? 1:332,
362-$88; 0,14 por cento, 7t552. Tem 5 anos de posto,
53 anos de serviço e 16 períodos.
Luiz António César de Oliveira, 451853, sendo: pensão de reserva, 321620; lei n.? 888, 32t572; lei n.? 1:332,
~1~61. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o sôldo
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como coronel, 42 anos do serviço e limite de voncimentos do coronol do antigo corpo do estado maior.
Pedro Lopes da Cunha. Pessoa, 54611157
, sendo: pensão de reserva, 374:~37; lei n ,? 888, 37~4;3; lei n." 1:332,
13Jr$77. Tem 3 aumentos de 10 por conto sôbre o sõldo
corno coronol, 44 anos de serviço e limite de voncimentos de coronel do antigo corpo do estado maior.
Toma.z António Garcia Rosado, 967ilG1, sendo: pensão de reserva, 504;$; lei n.0.888, 50,540; lei 11. o 1:3B2,
3621588; 0,14 por cento, 50633; do veneimeuto total
2001581 são pela província de Moçambique. Tom 5 anos
de posto, 53 anos de serviço c 107 períodos.
Vasco Martins,
438~-i4, sondo: pensão de reserva,
327 ;)20, lei 11.0 888, 32672; lei n. o 1:332, 78t552. Tom
2 aumentos de 10 por c nto sõbre o sõldo como coronel, 41 anos de serviço e limite de vencimentos de coronel de antigo corpo do estado maior.
Viriato Gomes da Fons .ca, r723 26, sendo: pensão de
reserva, 37..i;S37; lei n.? 888, 37i>43; loi n." 1:332,
269iiM; 0,14 por cento, 41t592; do vencimento total
24Ót$62 são pela província de Cabo V01'OO, 81687 pela
província
do Moçumbiquo
tl 40693
pela província
d
Guiné. 'I'em 3 aumentos de 10 por cento sobre o soldo
como coronel, 53 anos ue serviço, 120 períodos o limite
de vencimentos
de coronel do artilharia .
.Brigadeiro
Jacinto dos Reis Fischer, 438t544, sondo: pensão de
reserva, 327620; lei n. o 888, 32672; lei n. o 1:332,
78;552. Tom 2 aumentos de 10 por cento sobre o soldo,
41 anos do serviço, limite do vencimentos do coronel de
artilharia

e diferencial.
Coronéis

Abel Marinho Falcão, 392t:50, sendo: pensão de reserva, 297t$; loi n.? 888, 291570; loi n.? 1:332, 59tS40;
0,14 por cento (21 períodos), 6tS40j do vencimento total 49b06 são pelo Ministério das Pinan as. 'I'om 2 aumentes do 10 por conto sobre 0 sõldo e 40 anos de serviço.
Adolfo Calisto Alves ~1im080, 483,)06, sendo: pensão
de reserva,
33M48; lei n. o 888, 33654; lei n. o 1 :332,
107635; 0,14 por cento, 6,)69; do vencimento total 22646
são pelo Ministério
das Colónias. Tem 2 aumento
de
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10 por eonto sóbre o sõldo, 43 anos do s rviço , 21
período o diferencial.
Adolfo Cardoso da Fonseca Lebre, 373tS93, sendo:
pen~ito de reserva, 277 '20; lei n. o 888, 271>72; lei
n." 1:332,661552; 0,14 por cento, 2,549. Tem 1 aumento
de 10 por cento sobre o sôldo, 41 anos de s rviço c 9
períodos.
.
~driano Luiz de Oliveira Possa, 43G~27, sendo: pens110 de reserva, 318;$92 j lei n. ° 888, 3B89; lei n, ° 1:332,
766iJ4; 0,14 por cento, 8[,92. Tem 2 aumentos de 10
por conto sõbre o sõldo, 41 anos de serviço, 28 períodos
e diferencial.
Aires Luiz do Castro, 492:)53, sendo: pensão do
reserva, 32Gi 70; lei n. o 888, 32 '67; lei n.? 1:332,
117tS61: 0,14 por cento, 15t555; do vencimento total
44677 são p la província do Moçanrbíque e 44677 pela
província de S. Tomé o Príncipe. T(1m 2 aumentos de
10 por cento sôbre o sôldo, 44 anos de serviço e 51 perlollos.
Alberto Salgado, 514tS13, sendo: pensão de reserva,
32Gt570; lei n.? 888, 32,$67; lei n.? 1:332, 130.&6 ; 0,14
por cento, 2J;$08; do \"' neimento total 45b70 são pela
província de Angola e 4JtS70 polo Mini tério-do Intorior.
Tem 2 I1UID.PDtos
d 10 por c nto sôbre o sõldo, 45 anos
ele serviço o 79 períodos.
Alberto Stauffengor Bivar de Sousa, 427-619, sondo»
pen ão de ro erva, 3OJtS92; lei n.?
88, 30M9; lei
n.O 1:332, 73M8; 0,14 por couto, 18660; do Y nC'Ílllento t tal 31 :!5 s o pela província ele Moçambique e
83635 pelo Ministério do Interior. Tem 2 aum ntos de 10
por conto sobre o sôldo, 41 anos de serviço e 61 períodos.
Alberto Augusto da Silva Dcslande , 369~~, sendo:
pcnsU,o de r erva, 293~S04,; ~ei n.? 888, 29;530; lei
n.o 1:332, 4668". Tem 2 aum ntos de 10 por cento sõbre
o sõldo o 39 anos do s viço.
Alberto de Almeida Lourolro o V ascoucelos, 274896,
ndo: pensão de reserva, 241~20; lei n.? 888, 2,jJ12j
lei n. ° 1:332, 9 04. T em 1 numento do 10 por cento
sObre o sôldo o 36 anos do sorvi o.
Alcino da Costa Machado, 376M2, sendo : p n!'\lI.odo
reserva, 280,d08; lei n.? 888, 28 90; lei n." 1:332, 46!í~r;
0,14 por couto, 11 \); do vencimento total 4 522 ãn
p(lla província do Moçambique. Tom 2 aU1l1f'ntosde 10
por cento 8ôbro o sôldo, 39 anos de S81"\°·ÇO 39 períoao .
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Alfredo Baptista Coolho, 727t$86, sendo: ponsão do
reserva, 374t$37; lei n, o 888, 37643; lei n. o 1:332,
254657; 0,14 por cento, 61M9; do vencimento total
417685 são pelo Ministério das Colónias. Tem 3 aumentos de 10 por cento sêbre o sôldo, 52 anos de serviço,
176 períodos e diferencial.
Alfredo Leão Pimentel, 428t$10, sondo: pensão de reserva, 304692; lei n. ° 888, 30M9; lei n. ° 1:332, 73618;
0,14 por cento, 191551; do vencimento total 83~52 são
pelo Ministério das Colónias e 62664 pelo Ministério das
Finanças. Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre o
sóldo, 41 anos de serviço e 64 periodos.
Alfredo Vito r Coelho de Oliveira, 566M3, sendo: pensão de reserva, 374t537; loi n.? 888, 37M3; lei n." 1:332,
149674; 0,14 por cento, 4689. Tem 3 aumentos de 10
por cento sõbre o soldo, 45 anos de serviço, 14 períodos
e diferencial.
Alfredo Vieira. de Almeida Cardoso, 30M60, sendo:
pensão de reserva, 25M60; lei n.? 888, 2M56; lei
n.? 1:332, 20644. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre
o soldo e 37 anos de serviço.
Alfredo Augusto Lisboa de Lima, 606644, sendo:
pensão de reserva, 341t$70; lei n. o 888, 3J617; lei
n." 1:332,191635; 0,14 por cento, 39622; do vencimento
total 222{/177 são pelo Ministério das Colónias e 222677
pela província de Moçambique. Tem 2 aumentos de 10
por cento sobre o sõldo, 49 anos de serviço, 123 períodos e diferencial.
Alexandre Augusto Terry, 49M04, sendo: pensão de
reserva, 335M8;
lei n.? 888, 33654; lei n." 1:332,
107635; 0,14 por cento, 14{/167; do vencimento total
114619 são pela província de Moçambique. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo, 43 anos do serviço, 46 períodos e diferencial.
Álvaro de Azevedo de Albuquerque, 384M3, sendo:
pensão de reserva, 302635; lei n. ° 888, 30623; lei
n." 1:332, 48637; 0,14 por cento, 13618. Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre o soldo, 39 anos de serviço,
10 periodos e diferencial.
Alvaro Martins, 402672, sendo: pensão de reserva,
219620; lei n.? 888, 29612; lei n." 1:332,69088;
0,14
por cento, 12652. Tem 1 aumento do 10 por cento sobre
o sôldo, 41 anos de serviço, 43 períodos o diferencial.
Álvaro Pais de Ataíde, 491657, sendo: pensão do reserva, 326670; lei n. o 888, 32667; lei n. o 1:332, 130668;

2.· Série

ORDEM DO EXERCITO N.o 16

503

D,14 por cento, 1~52. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sObre o sôldo, 45 anos de serviço e 5 períodos.
Amável G ranger, 488637, sendo: pensão de reserva,
327,$20; lei n. ° 888, 32672; lei n. ° 1:332, 91i$78; 0,14
por cento, 361567. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sõldo, 42 anos de serviço, 115 períodos e diferencial.
Aníbal Augusto Sanches de Sousa Miranda, 7011531,
sendo: pensão do reserva, 374i$37; lei n.? 888, 37643;
lei n.? 1:332, 254t$ó7; 0,14 por cento, 34694; do vencimento total 18Si$83 são pelo Ministério
das Colónias.
Tem 3 aumentos de 10 por cento sobre o soldo, 52 anos
de serviço, 100 poríodos e diferencial.
.
Aníbal Ma ria Vern6, 283M 7, sendo: pensão de reserva, 232Ó3G; lei n.? 888, 23623; lei n.? 1:332, 27tS88.
Tem 38 anos de serviço.
Anselmo Augusto Coelho de Carvalho, 36ta35, sendo:
pensão de roserva,
289t$08; lei n. ° 888, 28t$90; lei
n." 1:332, 341584; 0,14 por conto, 8;$53; do vencimento
total 18,553 são pela província
de Timor. Tem 2 aumentes de 10 por cento sobre o soldo, 39 anos de serviço o 28 períodos.
António Joaquim Mendonça Brandeiro, 4801~94, sendo:
pensão
de reserva,
3261$70; lei n. ° 800, 32667; lei
n.v 1:332, 117t$61; 0,14 por cento, 3t$96; do vencimento
total 12i$77 são pela província
de Angola. Tem 2 aumentos do 10 por cento sôbre o soldo, 44 anos de serviço o 13 períodos.
António Carlos Aguado Leote Tavares, 431622, sendo:
pensão de reserva, 285tl; lei n. ° 888, 28650; lei n. ° 1:332,
114,$; 0,14 por cento, 3872. Tem 45 anos de serviço,
14 períodos e diferencial.
António Manuel Vilares,
302tS48, sendo: pensão de
reserva, 232t$50; lei n,? 888,23625; lei n.? 1:332, 46tS50;
'Ü,14 por cento, ;S23. 'I'om 1 aumento de 10 por cento
sobre o soldo, 40 anos de serviço, 1 período e limite
de vencimentos
de tenente coronel.
António Pedro Lopes de Mendonça e Matos, 525;$60,
sendo: pensão de reserva,
270t$; lei n." 888, 27i$; lei
n.O 1:332, 183t$60; 0,14 por cento, 45,$; do vencimento
total 50653 são pela província de Macau, 30M21 polo
Estado da índia e 10,$10 pela província de Angola. Tem
õ2 anos de serviço e 247 períodos.
António
Joaquim
de Brito Magro, 346tS91, sendo:
pensão de reserva,
228i$27; lei n.? 888, 22~82; lei

504
n. ° 1:33::3, 7350-1; 0,14 por cento 22tS78 j do vencimento
total 481$-4,0são pela província de Angola. Tom 43 anos
de serviço e 103 períodos.
António Pinto de Sampaio e Melo, 3UtS83, sendo: pensão de reserva, 255860j lei n.? 888, 25~~56j lei n.O 1:332,
30§;67. Tom 1 aumento do 10 por conto sôbre o sôldo
e 38 anos de serviço.
António Veríssimo
de Sousa, 448648, sendo: pensão
de reserva,
312b8-1; lei n.? 888, 31628; lei n." 1:il32,
87r$59; 0,14 por cento, 1\3677; do vencimento total 99tS80
são ])010 Ministério das Colónias e 8M40 pelo Ministério
das Finanças.
'I'em 2 aumentos
de 10 por cento sõbre
o sôldo, 42 anos de serviço o 55 períodos.
António Maria do Couto Zugalo, 350:562, sondo: pensão de reserva, 281a16; lei n. ° 888, 281$11 ; loi n. ° 1 :332,
33673; 0,14 por cento, 7562; do vencimento total 2?t$G8
são pela província
de Macau. 'rem 2 aumentos de 10
por conto sôbre o sõldo, 38 anos de serviço e 25 períodos.
António Paulino de Andrade, 340682, sendo: pensão
de reserva, 2G2;S80j lei n. ° 888, 261528; lei n. o 1:3:~2,
4250-1; 0,14 por cento, 9570; do von cimento total 8873
são pela província
de Moçambique, 2~21 pelo Estado
da índia,
26i!21 p lo Ministério das Finanças e 52M2
pelo :Ministél'io do Interior. Tem 1 aumento
do 10
por cento sóbre o solde, 30 anos do serviço o 35 períodos.
António Alves Mineiro do Almeida, 320M2, sondo»
pensão do reserva, 255t$GO; loi n. o 888, 25556; lei
n:" 1:332, 30667; 0,14 por cento. 8;$59; do vencimento
total 25,529 são pela província
de Moçambique e ·8,$;J,3
pela província
de S. 'I'omó e Príncipe. Tom 1 aumento
do 10 por cento sobro o soldo, 38 anos de serviço e 31
períodos.
António Alvares Guedos Vaz, 509556, sendo: pon lo
de reserva, 326570j
lei n." 888, 321567; lei n.? 1:332,
130,$G8; 0,14 por cento, 19,651; do vencimento
total
67·94 são pela província do Cabo Verde. Tem 3 aumentos do 10 por cento sõbre o soldo, 45 anos do serviço
e 64 portodos,
Ânt6ni.o Carlos Fontes Pereira do 1\1010, 43M06, sendo:
pensão do reserva,
31:?~S4; lei D.O 88R, 31t$28; lei
n.? 1:332, 87559; 0,14 por conto, 3,$35. Tem 2 aumentos de 10 por conto sõbre o sõldo, 42 anos de serviço
c 11 períodos,
r

2.' Série

•

ORDEM DO EXERCITO N.· 16

505

António Rodrigues
dos Santos Vidngo, 4416, sendo:
pensão do ro erva, 270{j; loi u." 8~8, 2M; lei .0 1:332,
118~80;
0,14 por cento, 2f>!S20; do vancimento
total
67610 são pela província de Cabo Verde. Tem 46 anos
de serviço e 100 pcrlodos.
António Joaquim Santa Clara Júnior, 412615, sendo:
pensão de reserva, 284:540; lei n,° 888, 28644;
lei
n." 1:33:3,79;>63;
0,14 por c nto, 19;568; do vencimento
total 29M3 são pela província
d , I oçam biq ue. Tem 1
a~mento de 10 por cento sõbre o soldo, 42 anos de serVlÇO e 71 períodos.
António
Gualberto
da Fonseca
Antunes,
34015 '>,
sendo: pensão do reserva, 2G2680; lei 11,0 88, 26628;
lei n.? 1:332, 4~·04;
0,14 por cento, 9,1,;W; do vencimen to total 17 ó4 7 são pela. província de 'Macau e 87638
pelo Ministório das Finança . Tem 1 aumento de 10
por conto IS bre o sõldo, 39 anos de serviço e 35 pe1'iodos.
António Augusto Barradas,
55fi;S04, sondo: pens o
de 1'05 rva, 32(i670;
lei n.? 888, 32:67; lei n.? 1::332,
182'n5; 0,14 por cento, 1~672. Tem 2 uum ntos de 10
por cento sõbre o soldo, 49 anos de serviço e 45 períodos.
António P reina de Sande, R90r$36, send : pensão de
l'(>son'a, 297 ; lei n. o 8 8, 20;)70; lei n,° 1:332, 59.>40;
0,14 por cento, 4 .~26; do venci monto total 971559 110
})C'lo Ministério
do Interior.
Tem 2 aumentos
do 10
por conto sobre o soldo, 40 anos de serviço e 14 períodos.
António!
rtins (lt An<11' do Veloz, 62289,
seudo:
pCns~ o do reserva,
3;!1 70; lei 11.° 888, 34617; lei
n.O 1:33:3, 191.33; 0,14 por conto, 55 17; do venci:mento total 13HJS71 são pela província. de Moçambique
e 3, '10 P lo E tudo da índia. Tem 2 aum ntos de 10
por cento sobro o sõldo, 49 anos do serviço, 173 períodos e diferencial.
António Luiz Sorr! o de Carvalho,
260:$44.; sendo:
p nsao de r BPI'\ a, :234a; ll'i n.? 8 8, 23' 40; 0,14 p r
cento. 31.04; do vencimento total 29676 são p010 Ministório das Financus.
Tem 1 aumento de 10 por ce to
sõbl' o oldo, 3;> ano de servi o c 11 períodos.
António ~ ogu ir- J limo o <? urrra,
648669;
endo:
pous[o
1(\ réS(Il'\'a. 374h37; 1 i n. o 88 , 37643; lei
li.O 1:332, 209b64; 0,14 por cento,
27~:!5; do ·venci·
:monto total 162,$94 Hão pelo Ministério das Colónia. e
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2511'$53 polo Ministério do Comércio e Comunicações.
Tem 3 aumentos de 10 por cento sõbre o sõldo, 49 anos
de serviço, 78 períodos e diferencial.
Armindo Augusto Girão Guimarãis,
ó34h50, sendo:
pensão de reserva, 341670; lei n.? 888, 34i$17 ; lei
n.? 1:332, 150~34; 0,14 por cento, 8i529. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o sôldo, 46 anos de serviço, 26 períodos e diferencial,
Artur Octávio do Rêgo Chagas, 4321'$13, sendo: pensão de reserva, 318~92 ; lei n, ° 888, 31689; lei n. ° 1:332,
761'$54; 0,14 por cento, 41'$78.Tem 2 aumentos de 10
por cento sôbro o sôldo, 41 anos de serviço, 15 períodos
e diferencial.
Artur José da Silva Pereira, 3711'$24, sendo: pensão
de reserva, 289lí08; lei n.? 888, 28ó90; lei n.? 1:332,
46a25; 0,14 por cento, 7tSOl ; do vencimento total 28tS55
são pela província de Angola e 133t526 pelo Ministério
do Interior. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o
soldo, 39 anos de serviço e 23 períodos.
Artur Marques Sequeira, 489629, sendo: pensão de
reserva, 2971'$;lei n," 888, 29670; lei n." 1:332,118,$80;
0,14 por cento, 43h79; do vencimento total 184t$84 são
pelo Estado da índia. Tem 1 aumento do 10 por cento
sõbre o soldo, 45 anos de serviço e 158 períodos.
Artur Filipe da Costa, 45M35, sendo: pensão de reserva, 327620; lei n." 888,32672; lei n.? 1:332, 911'$61;
'Ú,14 por cento, 31'$8::l.Tem 2 aumentos de 10 por cento
sobre o soldo, 42 anos de serviço, 12 periodos e diferencial.
Augusto Alves da Fonseca, 39U89, sendo: pensão
de reserva, 297/JJ; lei n.? 888, 29670; lei n.? 1:332,
59840; 0,14 por cento, 5t$79; do vencimento total 29639
são pela província de Timor. Tom 2 aumentos de 10 por
cento sõbre o soldo, 40 anos de serviço e 19 períodos.
Carlos Alberto Ferreira da Oosta, 37M84, sendo:
pensão de reserva, 293t$0-1 ; lei n,° 888, 29/JJ30j lei
n.? 1:332, 46i188j 0,14 por cento, 7/JJ62j do vencimento
total 38b65 são pola província de Angola. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo, 39 anos do serviço e 25 períodos.
Carlos Alberto Viçoso May, 462648, sendo: pensão
de reserva, 320876; lei n." 888, 32/JJ07 j lei n.? 1:332,
102664; 0,14 por cento, 7601. 1'em 2 aumentos de 10
por cento sôbre o sôldo, 43 anos de serviço e 23 períodos.
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Carlos Carreira
Pequeno,
386tS82, sendo: pensão de
reserva,
300tS96j lei n.? 888, 30a09j lei n.? 1:332,
481'$15j 0,14 por cento, 7662 j do vencimento total 29~75
são pela província de Moçambique e 19~83 pelo Ministério das Finanças.
Tem 2 aumentos
de 10 por cento
sôhre o sôldo, 39 anos de serviço e 25 periodos.
Carlos Fernando Brou, 515~79, sendo: pensão de reserva, 297;$; lei n. ° 888, 29670 j lei n. ° 1:332, 154M4;
0,14 por cento, 34665; do vencimento total 128tS94 são
pela província
do Moçambique.
Tem 1 aumento de 10
por cento sôbre o sôldo, 48 anos de serviço e 125 períodos.
Carlos Luizelo Godinho,
376M2, sendo: pensão de
l'esE'l'va, 2891'$08; lei n." 888, 28tS90; lei n.? 1:332,
46tS25 i 0,14 por cento, 11689; do vencimento total
28tS93 são pela província de Moçambique e 67tS50 pelo
Ministério do Interior. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sôbre o sôldo, 39 anos de serviço e 39 períodos.
Carlos Ivo de Sá, Ferreira,
358665, sendo: pensão de
reserva,
2451545; lei n .? 888, 24tS54 j lei n.? 1:332,
49tS10; 0,14 por cento, 39656 j do vencimento total 80~69
são pelo Estado da India, 71i!73 pela província de Moçambiqu<" 17a93 pela província de Angola, 3M86 pela
P.l'ovíncia de S. Tomé e Príncipe e 17693 pelo Ministó1'10 do Interior.
Tem 40 anos de serviço e 157 períodos.
Carlos Roma Machado
de Faria
o Maia, 575864,
sendo: pensão de reserva, 341;S70; lei n. ° 888, 34617;
lei n." 1:332, 150a34j 0,14 por cento, 49· J3; do vencilUento total 162~63 silo pelo Ministério
das Colónias.
Tem 2 aumentos do 10 por cento sobre o sôldo, 46 anos
de serviço, 155 períodos e diferencial.
Carlos Augusto de Sá, Carneiro, 422694, sendo: pensão de reserva, 310;>63; lei n. ° 888, 31606 j lei n. ° 1:332,
62M2 j 0,14 por cento, 19,$13; do vencimento total 84tS58
são pela província de Moçambique. Tem 2 aumentos de
I? por cento sobre o sOldo, 40 anos de serviço, 60 pel'lOdos e diferencial.
Carlos Luiz Monteiro, 3831$50, sendo: pensão de reserva, 302635 j lei n. ° 888, 30~23; lei n. o 1:332, 48637 j
0,14 por conto, 2655. Tem 2 aumentos de 10 por cento
S?bre o sôldo, 39 anos de serviço, 8 períodos e diforencIal.
Constantino Augusto dos Santos, 3~3tS50, sendo: pensão de reserva, 302~35; lei n. o 888, 30t$23; lei n. o 1:332,
48i137; 0,14 por cento, 2~55. Tom 2 aumentos de 10
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por cento sõbre o sõldo, 39 anos do serviço, 8 poríodos
e diferencial.
Coriolano Vítor Salgado de Andrade, 406804, sendo:
pensão de reserva,
310é63; lei n.? 888, 311%06; lei
n. o 1:332, 62612; 0,14 por conto, 2623. Tem 2 anmentos de 10 por cento sobro o soldo, 40 anos do serviço,
7 períodos e diferencial.
Delfim Emílio do Miranda Monteiro, 560tS01, sendo:
pensão
de reserva, 341tS70; Lei n. o 888, 3.:!t$17; lei
lei n. o 1:332, 150a34; 0,14 por cento, 33iS80; do vencimento total 279591 são pela província de Moçambique.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo, 46 anos
de serviço, 106 períodos e diferencial.
Domingos Barreira
da Silva Patacho, 481,s99; sendo:
pensão de reserva,
32017 6; lei fi. o 888, 32607; lei
n. o 1:332, 102664; 0,14 por cento, 26t$õ2; do vencimento total 44.tl83 silo pela província de Moçambique,
331$62 pela província do Angola o 33662 pelo Ministério
do Interior.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o
sôl do, 43 anos de serviço e 87 períodos.
Domingos José dos Santos Guerreiro, 365r$75,sendo:
pensão
de reserva
29JtSQ6; lei n, o 888, 29640; lei
n." 1:332, 35d28; 0,14 por cento, 7fi!01. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o sõldo, 38 anos do serviço,
22 períodos e diferencial.
Duarte do Amaral Pinto de Freitas, 332í$16, sendo:
pensão
de reserva,
2731$24; lei n. o 888, 277$32; lei
n." 1:332, 21,$85; 0,14 por cento, 9675; do vencimento
total 8~97 são pela província
de Moçambique. Tem 2
aumentos de 10 por cento -sõbre o soldo, 37 anos de
serviço e 32 períodos.
Eugénio Oarlos Mardel Ferreira,
414~68, sondo: pensão de reserva, 304tS92; lei n." 888, 30M9; lei 11.01:332,
73~18; 0,.14 por cento, 61$09; do vencimento total 182r$05
são pelo Ministério das Finanças e 40a45 pelo Ministério
do Interior.
Tem 2 aumentos
de 10 por cento sobre o
sóldo, 41 anos de serviço e 20 períodos.
Eugénio Candido Osório, 382t$97, sendo: pensão de
reserva,
283663; lei n. o 888, 28~3G; lei n. 1:332,
5M72; 0,14 por cento, 14a26; do venci:m nto total
76659 são pela provincia de Angola. 'rem 1 aumento de
10 por cento sôbre o sõldo, 40 anos de serviço, 49 períodos e diferencial.
Fernando de Sousa Magalhãis, 504tS30, sendo : pensão
de reserva,
341670; lei n. o 888, 34/%17; loi n. o 1 :332,
Q
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123601 j 0,14 por cento, 5M2. Tem 2 aumentos de 10
por eento sobro o soldo, 44 anos de serviço, 17 perio
dos e diferencial.
Fernando do Miranda Monterroso, 359677, sendo:
pensão de reserva, 276607 j lei "n. ° 888, 27860; lei
0
1:332, 4Jt$17; 0,14 por cento, 11 93. Tom 1 au0.
mento do 10 por cento sobre o soldo, 39 anos de serviço, 41 períodos e diferencial.
Fernando Godinho de Figueiredo e :M lo, 480519,
sendo: pensão de reserva, 335 48; lei n. ° 888, 33~5J j
lei 0.0 1:332, 10763b; 0,14 por conto, 3682. Tem 2 aumentos do 10 por conto sõbre o sôldo, 43 anos do sorvi~o, 12 periodos e diferencial.
Fernando da Cunha Macedo, 321653, sendo: pensão
de res rva, 25õ~60; lei n.? 888,25,$56; Iei n.? 1:332,
30é67 j 0,14 por cento, 9 70 j do vencimento total 8il4ô
8110 pela província do Moçambiqne, lG '92 pelo Ministério
das Fiuanças, 16 :92 pelo Ministério do Interior e 1692
pelo Estudo da India. Tom 1 aumento de 10 por cento
sôbre o sôldo, 38 anos de serviço e 35 períodos.
Francisco dos Santos Calado, 4
15, sendo: pensão
d~ reserva, 297~; lei n.? 888, 29670; Ipi n.? 1:332,
11&$80; 0,14 por conto, 34665 j do venchnento total
106tSiO são pela província de Moçambique. Tem 1 au~ento de 10 por cento sobre o sôldo, Jó anos de serVIÇO e 125 períodos.
Francisco António Baptista, 445M3, sendo: p nsão
de reserva, 312684; lei n. ° 888, 31;$28; lei n. ° 1:332,
87tS59 j 0,14 por cento, 13~72; do vencimento total 31681
são pela província de Angola, 84 80 p lo Ministério das
FinanÇtl.s e 21620 pelo Ministério do Interior. Tem 2
aumentos de 10 por cento sôbre o sõldo, 42 anos de
serviço e 45 períodos.
Francisco Correia de Matos, 429690, sendo: pensão
{}",reserva, 318692; 1 i n. ° 888, 31;>89; lei n,° 1:332,
16,s54; 0,14 por cento, 2655. Tem 2 aumentos de 10
}'lO! cento sobre I) 8ôldo, 41 anos de
erviço , 8 período
~ difcr n ial,
Francisco ~Incedo, 484829, sendo: pensão de reserva,
3.2f>.ê70;lei D.O 888, 32667; lei n.? 1:332, llM61; 0,14
por cento, 7631; do vencimento total 3M são pela proVíncia de Moçambique e 2316 pelo Ministério das Finan~as. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o sõldo,
44 anos de serviço e 24 períodos.
Francisco Augusto Henrique
Segurado Acheman,

°
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499t580, sendo: pensão de reserva, 326~70; lei n. ° 888,
32~67; lei n.? 1:332, 130tS68; 0,14 por cento, 9675; do
vencimento
total 22,$21 são pela província
de Angola.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre o sõldo, 45 anos
de serviço e 32 perkrdos.
Francisco
Amado da Silva Sampaio, 582:$17, sondo:
pensão
de reserva,
359tS37; lei n. ° 888, 3M93; lei
n.? 1:332, 186887. Tem 3 aumentos
de 10 por cento
sobro o sôldo e 48 anos de serviço.
Francisco
Pereira Viana, 456695, sendo: pensão de
reserva,
32M20; lei n.? 888, 32:S72; lei n." 1:332,
91661; 0,14 por cento, 5a42. Tem 2 aumentos de 10
por cento sôbre o sõldo, 42 anos de serviço, 17 períodos
e diferencial.
Francisco
Roberto
Guerreiro
da Trindade,
485861,
sendo: pensão de reserva,
335648; lei n. ° 888, 33tS54;
lei n.? 1:332, 107tS35; 0,14 por cento, 9§í24; do vencimento total 45617 são pela província de Moçambique.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o soldo , -13 anos
de serviço, 29 períodos e diferencial.
Francisco
Henrique
Xavier Pereira, 524698, sendo:
pensão de reserva,
341670; lei n.? 888, 3-1617; lei
n.? 1:332, 136668; 0,14 por cento, 12~H3; do vencimento total .J6a66 são pela província ele Moçambique.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o sõldo, 45 anos
de serviço, 39 períodos e diferencial.
Gabriel António da Silva, 626t$39, sendo: pensão de
reserva, 281632; IAi n." 888, 28M3; lei n." 1:332, 2701$06;
0,14 por cento, 46tS88; do vencimento total 286aG5 são
pelo Ministério das Colónias. Tem 2 aumentos de 10 por
cento sõbre o sôldo como tenente coronel, 59 anos de
serviço, 319 períodos o o limite de vencimentos
do tenentc-coronel,
Gonçalo Pereira Pimenta de Castro, 49ba88, sendo:
pensão
de reserva,
32Gt$70; lei n. o 888, 32667; lei
n." 1:332, 117~"61; 0,14 por cento, 18tS90; do vencimento
total 45508 são pela província de Angola e 33a81 pela
província
do Timor. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sõbre o sôldo, 44 anos de serviço e 62 períodos.
Guilherme Lopes do Azevedo, 593b50, sendo: pensão
de reserva,
3261$70; loi n." 888, 32667; lei n." 1:332,
196t$02; 0,14 por cento 38t$11; do vencimento total
213,~63 são pela província de Moçambique e 154b31 pelo
Ministério
das Finanças.
Tem 2 aumentos
de 10 por
canto sõbre o sôldo, 50 anos de serviço o 125 períodos-
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Henrique Júlio Viana Ruas, 29ga49, sendo: pensão de
reserva, 2601$94; lei n.? 888,26609;
lei n." 1:332,
101$43; 0,14 por cento, 2t$03. Tom 1 aumento de 10 por
c~nto sõbre o sôldo, 36 anos de serviço, 7 períodos e
diferencial.
Henrique Alberto de Oliveira, 5451541, sendo: pensão
de reserva, 326670; lei n." 888, 32667; lei n.? 1:332,
169688; 0,14 por cento, 16616; do vencimento total
22672 são pela província de S. Tomé e Príncipe. Tem
2 aumentos de 10 por cento sõbre o sôldo, 48 anos de
serviço e 53 porícdos.
Henrique César da Silva Barahona e Costa, 636,$38,
sendo: pensão de reserva, 341;$70; lei n. o 888, 34M 7 ; lei
n.O 1:332, 2051$02; 0,14 por cento, 55M9; do vencimento total 304507 são pelo Ministério das Colónias.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo, 50 anos
de serviço, 174 poríodos e diferencial.
Henrique Herculano da Cunha, 494648, sendo: pensão
de reserva, 2976; lei n, o 888, 29670; lei n. o 1:332,
142656; 0,14 por cento, 25!.i22; do vencimento total
84t$16 são pela província de Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o sôldo, 47 anos de serviço
e 91 períodos.
Henrique Ribeiro de Almeida, 537661 ; sendo: pensão
de reserva, 326,$70; lei n.? 888, 32667;-lei n.? 1:332,
130668; 0,14 por cento, 47656; do vencimento total3M84
são pela província de Macau, 35684 pela província de
S. Tomé e Príncipe; 71668 pelo Estado da índia e 4767'0
pela província de Moçambique. Tem 2 aumentos de 10
por cento sobre o sôldo, 45 anos de serviço e 156 períodos.
Jaime de Campos Ramalho, 571;$28, sendo: pensão de
reserva, 326;$70; lei n. o 888,32667; lei n. o 1:332, 182695;
0,14 por cento, 28696; do vencimento total 46663 são
pela província de Moçambique; 231531 pela província
de Timor e 11665~ pela província de Angola. Tem 2
a~mentos de 10 por cento sobre o sõldo, 49 anos de ser\'lÇO o 95 períodos.
Jaime Augusto Vieira da Rocha, 703n09, sendo: pensão de reserva, 374;537 ; lei n, o 888, 37643; lei n, o 1:332,
239658; 0,14 por cento, 51671; do vencimento total
242677 são pelo Ministério das Colónias. Tem 3 aumentos
de 10 por cento sObre o sõldo, 51 anos de serviço, 148
períodos e diforencial.
Jerónimo Osório de Castro, 547693, sendo: pensão
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de reserva, 326~70; lei n. ° 888, 32,$67; lei n,o 1:332,
143674; 0,14 por cento, 44682; do vencimento total
202647 são pelo Ministério das Colónias. Tem 2 aumontos de 10 por cento sobre o sôldo, 46 anos de serviço e
147 períodos.
João Baptista Valente da Costa, 318676, sendo:
pensão do reserva, 255560; lei n. ° 888, 25,$56; lei
n.? 1:332, 30~67; 0,14 por cento, 6693; do vencimento
total 16676 s110 pela província de S. Tomé e Príncipe,
8a38 pela província de Angola, 8iS38 pelo Ministério do
Interior o 16tS76 pelo Ministério da Instrução Pública.
Tem 1 aumento de 10 por cento sõbro o sõldo, 38 anos
de serviço e 25 períodos.
João Ferreira Nunes de Carvalho, 290;678, sendo:
pensão de reserva, 2171); lei n. o 888, 21670; lei n. 01 :332,
52608. Tem 41 anos de serviço e limito de vencimentos de tenente-coronel.
João Evangelista
da Costa Roxo, 386610, sendo:
pensão de reserva, 297 ~ ; lei n. o 888, 29670; lei n. ° 1:332,
59840. Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbro o sõldo
e 40 anos de serviço.
João António da Costa, 358620, sendo: pensão de reserva 270,$; loi n.O 888,276; lei n." 1:332, 546; 0,14 por
cento, 7iS20. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o
sôldo, 40 anos de serviço e 26 períodos.
João Augusto Veiga da Cunha, 417~14, sendo: pensão
de reserva, 318,$92; lei n. ° 888, 3ltS89; lei n. ° 1:332,
63678; 0,14 por cento, 2;;155; do vencimento tota143~94
são pelo Ministério das Colónias. Tem 2 aumentos do
10 por cento sõbre o sõldo, 40 anos de serviço, 8 períodos e diferencial.
João Ambrósio Rodrigues, 419M8, sendo: pensão de
reserva, 304~92; lei n.? 888, 30iS49; lei n.? 1:332,73618;
0,14 por cento, 10,389; do vencimento total 30t$69 são
pela província de Angola. Tem 2 aumentos de 10 por
cento sõbre o sôldo, 41 anos de serviço e 36 períodos.
João dos Santos Pires Viegas, 643,$37, sendo: pensão
de reserva 326670; lei n.? 888, 32t$67; lei n.? 1:332,
23M22; 0,14 por cento, 481578; do vencimento total
121639 são pela província de Angola e 121639 pela
província de Moçambique. Tem 2 aumentos do 10 por
conto sobre o sôldo, 53 anos de serviço e 160 períodos.
Joito Luiz Crisóstomo da. Silva, 550Ml, sendo: pensão
de reserva, 374637; lei n.? 888, 37~43; lei n.? 1:332,
134677; 0,14 por cento, 3684. Tem 3 aumentos de 10
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sor cento sõbre o sõldo, 44 anos de serviço, 11 perlo
08 e diferencial.
João Alves Peixoto Júnior, 398629, sondo: pensão do
reserva, 297
lei n. o 888, 29~70; lei n. ° 1:332, 59;540;
0,14 por cento, 12ií19; do vencimento total 29,$87 são
pela. província
de Angola. Tem 2 aumentos de 10 por
cento sobre o sóldo, 40 anos do serviço e 40 perlodos.
João António Gordo. 413~46, sendo: pensão de reserva, 304~92; loi n.? 88B, 30M9; loi n." 1:332, 73~18;
0,14 por cento, 4:$81; do vencimento
total 121f.,01 silo
pelo Ministério das Finanças.
Tem 2 aumentos de 10
~or Cento sobre o sóldo, 41 anos de serviço e 16 perío

s,

OH.

JOão do Brito Pimenta
do Almeida, 5~3b19, sondo:
penBIlo de reserva,
326670; lei D.O 888, 32667; lei
n.o 1:332, 156581; 0,14 por conto, 71'501. 'l'om 2 aumento~ de 10 por conto sõhre osôldo, 47 anos do serviço
e 23 períodos.
JOAo Rodrigues
Ascensão,
340692, sendo: pensão de
reserva, 266r$40; lei n." 888, ~6t$64; lei n." 1:332, 42662;
0G14 por cento, 51$26. Tem 1 aumento de 10 por cento
II hre o sõldo, 39 anos de serviço e 19 períodos.
Joaquim Rodrigues
Gomos, 4346, sendo: pensão de
reserva, 232,$50; lei n.? 888, 23625; lei ~.o 1:~32,
139650; 0,14 por cento, 381175; do vencimento
total
~27695 são pela província do Moçambique. Tero :>0 anos
t e serviço, 204 períodos e o limite de vencimentos do
enente-coronol.
d Joaquim Gomos Maugénio,
418t589, sendo: pensão
Oe reserva, 2706; lei n.? 888, 27;); lei n." 1:332, 9H20;
,~4 por cento, 24~69; do vencimento total 123~76 são
Pe a. província de Angola. Tom 44 anos de serviço e 98
Peliodos.
Joaquim Maria da Costa Monteiro,
511t509, sendo:
Peus!lo de reserva
281632; lei n." 888, 28813; lei
n.o 1:332, 157653; 0,1-1 por couto, 44i)11 ; do vencimento
al ~50t532 são pelo Ministério das Colónias e 146602
Pe o Ministério das Finanças. Tem 2 aumentos de 10
rr cento sõbre o soldo, 49 anos de serviço o 168 pertoOs.
Joaquim Luiz Marta,
385tS09, sondo : pensão do reÕerva 302635; lei n." 888, 30tS23; lei n." 1:332, 48h37;
.14 por cento 4t'14. Tem 2 aumentos do 10 por cento
;Obre o sõldo, 30 anos de serviço, 13 períodos o difeencial.
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Joaquim Freire Ruas, 396t$90, sendo: pensão de reserva, 284~40; lei n.? 888.28;$44; lei n.? 1:332, 79;$63;
0,14 por cento 4843. Tem 1 aumento de 10 por cento
sobre o sôldo, 42 anos de serviço e 16 períodos.
Joaquim Augusto Prata Dias, 436~28, sendo: pensão
de reserva, 312a84; lei n.? 888, 31;$28; lei n." 1:332,
87659; 0,14 por cento, 4~57. Tem 2 aumentos de 10 por
cento sôbre o soldo, 42 anos de serviço e 15 períodosJorge Frederico Velez Caroço, 479a27, sendo: pensãO
de reserva, 2971$i lei n.? 888, 29~70; lei n.? 1:332,
130668; 0,14 por cento, 2M89; do vencimento total
83634 são provincia da Guin6 o 93676 pelo Miuistério
das Finanças. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o
sóldo, 46 anos de serviço e 79 períodos.
Jorge Pais de Oliveira Mamede, 504;507, sendo: pensão de reserva, 326670; lei n. ° 888, 32a67; lei n.? 1:332,
130~68; 0,14 por cento, 14802; do vencimento total
33~60 são pela província de Moçambique e 44~80 pelo
Ministório das Finanças. Tem 2 aumentos de 10 por
conto sôbre o sôldo, 45 anos de serviço e 46 períodosJorge Artur de Almeida Luiz de Sequeira, 565638,
sendo: pensão de reserva, 374537; lei n. ° 888, 37M3;
lei n. ° 1:332, 149~7 4; 0,14 por conto, 3tl84. Tom 3 alimentos de 10 por cento sõbre o sôldo, 45 anos de serviço, 11 períodos e diferencial.
José Virgolino Feio Quaresma, 464892, sendo: pensão de reserva, 320876; lei n. ° 888, 32~07 ; lei n. ° 1:332,
102664; 0,14 por cento, 9845; do vencimento total 32t$43
são pelo Ministério das Colónias, sendo Moçambique 11
província onde serviu. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sôbre o sõldo, 43 anos de serviço e 31 períodos.
José de Almeida e Vasconcelos, 244;$32, sendo: pensão de reserva, 212~72; lei n." 888, 2M27; 0,14 por
cento, 10~33; do vencimento total 20894 são pela província de Moçambique. Tem 35 anos de serviço e 41 periodos.
José Augusto Cardoso, 3518, sendo: pensão de reserva, 270~; lei n.? 888, 27 tS; lei n. ° 1:332, 54;$; do vencimento total 114~07 são pelo Minístório das Finançn.!~
Tem 1 aumento de 10 por cento sobro o sôldo e oJV
anos de serviço.
José Augusto Duque, 306658, sendo: pensão de reserva, 255660; lei n.? 888,25;$56; lei n." 1:332,20844;
0,14 por cento, 4t$98. Tem 1 aumento de 10 por centO
sóbro o sôldo, 37 anos de serviço e 18 períodos.
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José Tristão Pais de Figueiredo, 468651, sendo: pensão de reserva, 353t$95; lei n.? 888, 35639; lei n.? 1:332,
70r$79;0,14 por cento, 8~38; do vencimento total 3M13
Sã~ pela província de Moçambique e 461$85 pelo MinistérlQ das Finanças. Tem 3 aumentos de 10 por cento
sôbre o sõldo, 40 anos de serviço, 24 períodos e diferencial.
José Mária ReMio Valente de Carvalho, 543~11,
e.ndo: pensão de reserva, 341~70; lei n. ° 888, 34617;
~l n.? 1:332, 150034;
0,14 por cento, 16690; do venC1rnentototal 47620 são pela província de Angola. Tem 2
a~rnentos de 10 por cento sõbre o sõldo, 46 anos de ser\'IÇO,53 períodos e diferencial.
José Francisco Nico, 482642, sendo: pensão de reserva, 335648; lei n." 888,33654; lei n." 1:332,107635;
0,14 por cento, M05. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sObre o soldo, 43 anos de serviço, 19 períodos e diferencial.
d José Roma de Faria e Maia, 413t$33, sondo: pensão
~ roserva, 314677; lei n.? 888, 31647; lei n.? 1:332,
6...695; 0,14 por cento, 4~14; do vencimento total 20566
i~o pela província de Moçambique. Tem 2 aumentos de
i por conto sõbre o sõldo, 40 anos de serviço, 13 per odos e diferencial.
•
d JOsé Francisco Correia Leal, 383618, sondo: pensão
4~~reserva, 302~35; lei n." 888, 301523; lei n.? 1:332,
urp37; 0,14 por cento, 2Q23. Tem 2 aumentos de 10
Por.cento sôbre o soldo, 30 anos de serviço, 7 períodos
e diferencial.
José Maria de Vasconcelos e Sá, 420~71, sendo: pen~ào de reserva, 310~63; lei n.? 888,31606; lei n." 1:332,
12612; 0,14 por cento, 16690; do vencimento total
d5711>77 são pela província de Angola. Tem 2 aumentos
e 10 por cento sôbre o sôldo, 40 anos de serviço, 53
Períodos e diferencial.
. José Coutinho de Gouveia, 439663, sondo: pensão de
~eserva, 312684; lei n.? 888, 31v>28; lei n." 1:332,87659;
,14 por cento 7692; do vencimento total 125560 são
~elo Ministério das Finanças e 20~93 pela província
s~l Angola. Tem 2 aumentos do 10 por cento sóbre o
do, 42 anos de serviço e 2G períodos.
d José Augusto Ferreira. Lopes, 196657, sondo: pensão
resorva, 186654; lei n. ° 888, 31573; 0,14 por cento,
~tvo; do vencimento total 12~68 SiLO pela província de
OÇarnbiquo. 'I'em 31 anos de serviço e 25 períodos.
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José Inácio da Silva, 357673, sendo: pensão de reserva, 262tS80; lei n.0888, 26;$28; lein.o1:332.42;$Olii
0,14 por cento 26661;
do vencimento total 731$37 são
pela província
de Angola. Tom 1 aumento de 10 por
cento sobre o soldo, 39 anos do serviço e 96 períodos.
José António .Poroira, 440tS55, sendo: pensão de resorva, 312~84j lei n.? 888, 31828; lei n.? 1:332, 87659;
0,14 por cento 8884; do vencimento total 20897 são pela
província
de Angola. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sôbre o sõldo, 42 anos de serviço e 29 períodos.
José Augusto Fauro da Rosa, 518876, sondo: ponsão
de reserva,
297a; lei n.? 888, 291$70; lei n.? 1:332,
142:$56; 0,14 por conto 49;$50; do vencimento
total
165655 silo pelo Estado
da índia,
111503 pela província do Timor o 44:812 pela província
<le Moçauibique. 'rem 1 aumento de 10 por cento sobro o sõldo.
47 anos do serviço o 213 poríodos.
José Joaquim Oanhão, 452,.$74, sendo: pensão de reserva, 297;$; loi n. o 888. 29870; loi n. ° 1 :332, 106B92;
0,14 por cento, HMl12; do vencimento total 61~47 sM
pola província
do Moçambique.
Tem 1 aumento de 10
por cento sõbre o sôldo, 44 anos do serviço e 69 períodos.
José Alves Simões, 492818, sendo: pensão de reserva,
326,FO; loi n.? 888, 32667; lei n." 1:332, 130868; 0,14
por conto 21$13; do vencimento total 142:$18 silo pelo
Ministério do Interior. Tem 2 aumentos de 10 por conto
sobre o sõldo, 45 anos de serviço o 7 períodos.
José Guedes Vilhegas
Quinhones
do Matos Oabral.
407,)19, sendo: ponsão do reserva ~72~90; lei n. ° 888,
2M29;
loi n.? 1:332, 76,541; 0,14 por cento, 30659.
Tem 42 anos de serviço, 115 poriodos o diferencial.
José Agostinho Rodrigues,
520684, sondo: pensão do
reserva,
341670;
lei n." 888, 34~17;
l<>i n." 1:332,
J.36~68; 0,14 por cento, 8~29. Tem 2 aumontos de 10
por cento sobre o sôldo, 45 anos de serviço, 26 períOdos e diferencial.
José Coelho Correia da Oruz, 3iM07,
sendo: pensãO
do reserva, 277820; loi n." 888, 27672; lei n." 1:332.
ü6~44; 0,14 por cento, 4lí7t. 'rem 1 aumento do 10 por
conto sôbre o sôldo, 41 anos do serviço e 17 porlodos,
José 'I'avaros de Araújo o Castro, 381690, sondo:
pensão de reserva, 302t$35; loi n, ° 888, 30623;
101
n. ° 1 :332, 48,$37; 0,14 por cento, li95. Tom 2 aumentoS
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de 10 por cento sõbre o sôldo, 39 anos de serviço, 3 períodos e diferencial.
José Martins Caiado de Sousa, 488687, sendo: pensão de reserva, 326t$70; lei n. o 888, 32667; lei n. o 1:332,
117661; 0,14 por cento, 11889; do vencimento total
44,$44 são pela província de Angola. Tem 2_aumentos
de 10 por conto sobro o sôldo, 44 anos d(serviço e 39
períodos.
José Maria Alves Ferreira, 386;537, sendo: pensão de
reserva, 302,$35; lei n,o 888, 30523; lei n. o 1:332,
48537; 0,14 por cento, 5M2; do vencimento total 19681
são pelo Ministério das Finanças o 19,$81 pelo Ministério do Interior. Tem 2 aumentos de 10 por cento
SObre o soldo, 39 anos do serviço, 17 períodos e diferencial.
José Henriques Bugalho, 457b90, sendo: pensão de reserva, 327820; lei n. o 888, 32t$72; lei n." 1:332, 91t$61;
0,14 por cento, 6837. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sObre o soldo, 42 anos de serviço, 20'periodos e diferencial.
..
José de Sande Lemos 437819, sendo: pensão de reserva, 312884; lei n. o 888, 311'528; lei n. o 1:332, 87859;
0,14 por cento, 5,148; do vencimento total 14M60 são
pelo Ministério das Finanças e 31,$20 pelo Ministério
do Interior. Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre
o SOldo, 42 anos de serviço e 18 períodos.
José Anastácio de Liz Falé, 40860õ, sendo: pensão
de reserva, 297tS; lei n.? 888, 29670; lei n." 1:332,
59640; 0,14 por cento, 21695; do voncimento total
30tS60 são pela província de Moçambique, 61620 pela
pro\íncia de Cabo Verde, 10620 pela província da Guiné
e 40'80 pelo Ministério das Finanças. Tem 2 aumentos
de 10 por cento sobre o sõldo, 40 anos de serviço e 72
períodos.
3 Júlio José Laje, 41M02, sendo: pensão de reserva,
04t$92; lei n.? 888, 30t$49; lei n." 1:332, 73'18; 0,14
por cento, 2843; do vencimento total 10802 são pela
província da Guiné e 30607 pelo Ministério das Finan~as. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o soldo,
1 anos de serviço e 8 períodos.
Lovy Adolino Adão, 320833, sendo : pensão de re8erva, 245,$45; }<>i
n," 888, 24tS54; lei n.? 1:332, 49808;
~,14 por cento, 1626. Tom 40 anos do servi o, 5 perío(os o diferencial.
Luiz Veríssimo de Azevedo, 463667, sondo) pensão
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de reserva, 312~; lei n,° 888, 3M20; lei n,o 1:332,
112i$32; 0,14 por cento, 8i$15. Tem 1 aumento de 10
por cento sôbre o sôldo, 44 anos de serviço, 28 períodos e diferencial.
Luiz Cândido da Silva Patacho, 540,5131,sendo: pensão de reserva, 326,$70; lei n. o 888, 32t$67; lei n. o 1:332,
143a74; 0,14 por cento, 37t$20j do vencimento total
lli$74 são pelo Ministério do Interior, 11~74 pelo Ministério das Finanças, 82~18 pela província de Angola,
58~70 pela província de Moçambique e 58t$70 pelo Estado da índia. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o
sôldo, 46 anos de serviço e 122 períodos.
Luiz Teixeira Beltrão, 4Q6t$63, sendo: pensão de reserva, 327820; lei n," 888, 32~72; lei n.? 1:332, 91i$61;
0,14 por cento, MIO. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sobre o soldo, 42 anos de serviço, 16 períodos e diferencial.
Luiz Augusto Teixeira de Vasconcelos, 509MO, sendo:
pensão de reserva, 341t$70; lei n. o 888, 34617; lei
n." 1:332, 123601; 0,14 por cento, 10i$52. Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre o soldo, 44 anos de serviço, 33 períodos e diferencial.
Luiz Pinto de Ascensão Moreira, 3701$77, sendo: pensão de reserva, 3021$35; lei n. o 888, 30t$23; lei n. o 1:332,
36628; 0,14 por cento, 1691. Tem 2 aumentos de 10
por cento sôbre o soldo, 38 anos do serviço, 6 períodos
e diferencial.
Manuel de Brito Camacho, 4581$22, sendo: pensão de
reserva, 327i$20; lei n.? 888, 3:J.1$72; lei n.? 1:332,
911$61; 0,14 por cento, 61'569; do vencimento total 211$82
são pela província de Moçambique. Tem 2 aumentos de
10 por conto sôbre o sôldo, 42 anos de serviço, 21 pe·
ríodos e diferencial.
Manuol Joaquim da Silva, 530~67, sendo: pensão de
reserva, 341670; lei n.? 888, 341$17; lei n.? 1:332,
1501$34 j 0,14 por cento, 41$46; do vencimento total
1731$04 são pelo Ministério do Comércio e Comunicações. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o soldo,
46 anos de serviço, 14 períodos e diferencial.
Manuel Gomes ReMIo, 3991$67, sendo: pensão de
reserva, 2841$40; lei n," 888, 281$44; lei n." 1:332,
79t$63; 0,14 por cento, 7620; do vencimento total 19603
são pola província de Angola. Tem 1 aumento de 10
por cento sobre o soldo, 42 anos de serviço e 26 períodos.
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Manuel Augusto Ferreira Lima da Veiga, 4501$,
sendo: pensão de reserva, 312;$84; lei n.? 888, 31;$28;
lei n.? 1:332, 87;$59; 0,14 por cento, 18~29; do vencimento total 53t$57 são pela província de Angola. Tem
2 aumentos de 10 por cento sõbre o soldo, 42 anos de
serviço e 60 períodos.
Manuel Soares de Melo Simas, 48M61, sendo: pensão
d~ reserva, 33M48; lei n.? 888, 33~54; lei n." 1:332,
107;$35; 0,14 por cento, 9;$24; do vencimento total
124619 são pelo Ministério da Instrução Pública e 4M16
pelo Ministério do Interior. Tem 2 aumentos de 10 por
cento sõbre o sôldo, 43 anos de serviço, 20 períodos e
diferencial.
Manuel Augusto Soares Valej o, 480;$19, sendo: pensão de reserva, 335M8; lei n. ° 888, 33;$54; lei n. ° 1:332,
107i$35; 0,14 por cento, 3;$82. Tem 2 aumentos de 10
por cento sobre o soldo, 43 anos de serviço, 12 períodos
e diferencial.
Manuel José do Passos Ribeiro, 4861512, sendo: pensão de reserva, 297;$; lei n." 888, 20t$70; lei n,? 1:332,
154644; 0,14 por cento, 4698. Tem 1 aumento de 10
por cento sobre o sôldo, 48 anos do serviço e 18 períodos.
Manuel de França Dória, 504;$62, sends : pensão de
reserva, 341~70; lei n.? 888, 34t$17; lei n," 1:332,
1231$01; 0,14 por cento, 51$74. Tem 2 aumentos de 10
por cento sobro o soldo, 44 anos de serviço, 18 períodos
e diferencial.
Manuel António Veiga, 523;$66, sendo: pensão de reserva, 28M32; lei n. ° 888, 28613; lei n,° 1:332, 168679;
0,14 por cento, 4M42; do vencimento total 31M1 são
pela província de Moçambique e 209640 pela província
de Angola. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o
S?Ido, 50 anos de serviço, 173 períodos e limite de venClmentos de tenente-coronel.
Mariano Augusto Choque Júnior, 389~34:, sendo: pensão de reserva, 306M9; lei n. ° 888, 30664; lei n. o 1:332,
49603; 0,14 por cento, 3618. Tem 2 aumentos de 10 por
C~nt{) sobre
sôldo, 39 anos de serviço, 10 períodos e
dIferencial.
Modesto Coelho Barreto, 413646, sondo: pensão de
reserva, 304692; lei D.O 888, 30M0; lei n." 1:332,73618;
0,14 por conto, 41587. 'rem 2 aumentos do 10 por cento
sObre o sôldo, 41 anõs de serviço e 16 períodos.
Narciso Loopoldo Henriques Segurado Acheman,

°
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415t$90, sondo: pensão de reserva, 304~92; lei n.? 888,
30t$49; lei n. ° 1:332, 731$18; 0,14 por cento, 7~31; do
vencimento total 182859 são pela província de Angola.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o sóldo, 41 anos
de serviço e 24 períodos.
Pedro da Cunha Souto, 433t$23, sendo: pensão de reserva, 312t$84; lei n.? 888, 31~28; lei n.? 1:332, 87t$59;
0,14 por cento, 1t$52; do vencimento total 51t$55 são
pelo Ministério do Interior. Tem 2 aumentos de 10 por
cento sobre o soldo, 42 anos de serviço e [) períodos.
Raimundo Enes Meira, 546862, sendo: pensão de reserva, 341~70; lei n,° 888, 34817; lei n. ° 1:332, 150t$34;
0,14 por cento, 20i$41; do voncimento total 35t$64 são
pela província de Timor. 'rem 2 aumentos de 10 por
cento sôbre o sôldo, 46 anos do serviço, 64 períodos e
diferencial.
Severino Joaquim Gordo, 452815, sendo: pensão de
reserva, 2976; lei n.? 888, 29~70; lei n,? 1:332,118580;
0,14 por ceuto, M65; do vencimento total 60528 são
pelo Ministério das Finanças. Tem 1 aumento de 10 por
cento sõbre o sôldo, 45 anos de serviço o 24 períodos.
Teotónio Roberto de Morais Sarmento, 478633, sendo:
pensão de reserva, 349M1; Ioi n. ° 888, 34~94; lei
n,? 1:332, 83580; 0,14 por cento, 10IH3. Tem 3 aumentos de 10 por cento sôbre o soldo, 41 anos de serviço,
29 períodos e diferencial.
Tristão da Câmara. Pestana, 504~62, sendo: pensão
de reserva, 341670; loi n.? 888,341$17; lei n.? 1:332,
123t$01; 0,14 por conto, 51$74; do vencimento total
76523 são pelo Ministórlo do Interior. Tem 2 aumentos
de 10 por cento sobro o sôldo, 44 anos de serviço, 18
períodos o diferencial.
Vergílio Aurélio Henrique dos Santos, 478550, sendo:
pensão de reserva, 326;$70; lei n. o 888, 32667; lei
n.? 1:332, 117t$61; 0,14 por cento, 1J52. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobro o soldo, 44 anos de serviço e 5 períodos.
Tenen tes-coronéis

Abol da Fonseca Osório, 379587, sendo: pensão de
reserva, 269ti30; loi n.? 888, 26t$93; lei n." 1:332, 75tH2;
0,14 por conto, Sti13; do vencimento total 27t$13 são
pela província do Moçambique, 'I'em 2 aumentos de 10
por cento sôbro o sôldo, 4~ anos de serviço o 31 poríodos.
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Abilio Augusto Ooxito Granado, 1551S25, sendo: pensão de reserva, 15M45; 0,14, por cento, 3880. 'rem 27
anos de serviço, 16 períodos e diferencial.
Adolfo César Cid, 3781$73, sendo: pensão de reserva, 293870; lei n. o 888, 29837; lei n. o 1:332, 4M99;
0,14 por cento 8867. Tem 3 aumentos do 10 por cento
sõbre o sôldo, 39 anos de serviço, 28 períodos e diferencial.
Aimó Alfonso Jules Roger, 204825, sendo: pensão
de reserva, 189$10; lei n.? 888, 11634; 0,14 por cento,
3881. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o sôldo,
33 anos de serviço e 16 períodos.
Alberto dos Santos Forte, 227t$14, sendo: pensão de
reserva, 20M50; loi n." 888, 20t$15; 0,14 por cento
5849; do vencimento total 12t$97 são pela província de
Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o
seldo, 35 anos de serviço e 23 períodos.
Alfredo Pimenta do Almeida Beja, 30M24, sendo:
pensão de reserva, 242811; lei 11.0 888, 24621; lei
n.O 1:332, 29805; 0,14 por cento, 7/;87. 'rem 2 aumentos de 10 por cento sobre o sóldo, 38 anos de serviço e
30 períodos.
Álvaro Pereira de Gouveia, 210845, sendo: pensão
de reserva, 202n36; lei n. o 888, 8809. Tem 1 aumento
de 10 por cento sobre o soldo, 32 anos "de serviço e diferencial.
Aniceto Rodriguos da Costa, 356J12, sendo: pensão
de reserva, 232")50; lei n." 888,2:3:$25; lei n." 1:332,
93:$; 0,14 por cento 7(!,37. 'rem 45 anos de serviço e 34
períodos.
António dos Santos, 364,.515, soudo: pensão do reserva, 232t$50; lei n. o 888, 2M25; lei n. o 1:332, üiM;
0,14 por cento, 15640; do vencimento total 72/;82 são
pela província de Angola e 16618 pela província da
Guiné. Tem 45 anos de serviço e 71 períodos.
António Nunes Rica, 1U~31, sendo: pensão de reserva, 173t$GO; 0,14 por cento, 1/,71. 'rom 1 aumento
de 10 por cento sôbre o sôldo, 30 anos de serviço e 3
períodos.
António Júlio Belo do Almeida, 2821f,7G,sendo: pensão
do reserva 204t$40; lei 11.0 888, 20844; lei n.? 1:332.
32ó70; 0,14 'por cento, 2;>1522; do vencimento total
2M73 são pela. província de Angola. 'rem 1 aumento de
10 por cento 861>1'0 o sOldo como major, 3!l anos de sorviço, 117 períodos e limite do vencimentos do major.
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306635, sendo: pensão de reserva, 254alO; lei n." 888,
2M41; lei n. o 1:332, 20~32; 0,14 por cento, 6~52. Tem
2 aumentos de 10 por cento sôbre o sõldo, 37 anos de
serviço, 23 períodos e diferencial.
António da Icocha Manso, 367~56, sendo: pensão de
reserva, 276~20; lei n.? 888, 27~62; lei n.? 1:332,
5M24; 0,14 por cento, 8~50. Tem 2 aumentos de 10
por cento sóbre o soldo, 40 anos de serviço, 30 períodos e diferencial.
António Júlio Guimarãis Lobato, graduado, 579~69,
sendo: pensão de reserva, 255675; lei n. ~ 888, 2M57;
lei n. o 1:332, 25M75; 0,14 por cento, 42;$62; do vencimento total 42M1O são pela província de Macau. Tem
1 aumento de 10 por cento sõbre o sôldo, 60 anos de
serviço e 342 períodos.
António de Sousa Guedes Cardoso Machado, 182~38,
sendo: pensão de reserva, 178t$7f); 0,14 por cento, 3863.
Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o soldo, 29
anos de serviço, 14 períodos e diferencial.
António Júlio Correia, 390852, sendo: pensão de reserva, 255575; lei n. o 888, 25t$57; lei n. o 1:332, 102~28;
0,14 por cento, 6~92. Tem 1 aumento de 10 por cento
sobre o soldo, 45 anos de serviço o 29 períodos.
António Carlos Cortês, 217658, sendo: pensão de roserva, 198~99; lei n. 0888, 7~95; 0,14 por cento, 10564;
do vencimento total 6~79 são pela província de Angola.
Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o soldo, 32 anos
de serviço, 41 períodos e diferencial.
Armando Augusto Chaves de Lemos, 289i$18, sendo:
pensão de reserva, 226830; lei n. o 888, 22i$63; lei
n,? 1:332, 36~20; 0,14 por cento, 4~05. Tem 1 aumento
de 10 por conto sObre o sóldo, 39 anos de serviço e 17
períodos.
Augusto Carlos Cabral da Silva Rosa, 474832, sendo:
pensão de reserva, 254~10; Ieí n. o 888, 2M41; lei
n.? 1:332, 152r$46; 0,14 por cento, 42~35; do vencimento total 37694 são pela província de Moçambique,
9648 pelo Estado ela índia e 104835 pela província de
Macau. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o soldo,
50 anos de serviço, 189 períodos e limite do vencimentos de major.
.
Augusto César Barbosa, 356514, sendo: pensão do
reserva, 249848; lei n. o 888, 24894; lei n. o 1:332,
79~83; 0,14 por cento, 1i$89. Tem 2 aumentos de 10
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por cento sôbre o sôldo como major, 43 anos de serviço,
8 períodos e limite de vencimentos de major.
Carlos Alberto Alfaro Cardoso, 2131530, sendo: pensão do reserva, 19M30; lei n. ° 888, 15662; 0,14 por
cento, 2t$38. Tem 1 aumento do 10 por cento sobre o
sôldo, 34 anos de serviço e 10 periodos.
Eugénio António da Silva, 217t$84, sendo: pensão de
reserva, 188,$81; lei n.? 888, 18tS88; lei n.? 1:332,
7655; 0,14 por cento, 2t$60. Tem 36 anos de serviço e
12 períodos.
•
Francisco Pedro Curado, 507670, seado : pensão de
reserva, 255675; loi n.? 888, 2M57; lei n.? 1:332,
184614; 0,14 por cento, 42~24; do vencimento total
9M79 são pela província de Moçambique, 38t$31 pela
província de Timor, 91$57 pela província do S. Tomé e
Príncipe o 281$73 pela província de Angola. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o sôldo, 53 anos de S0rviço e 177 períodos,
Gustavo Tedeschi Correia Neves, 2081$75, sendo: ponsão de reserva, 1981$99; lei n." 888, 71$95; 0,14 por
cento, 1681. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbro o
soldo, 32 anos de serviço, 7 períodos e diferencial.
Jaime Augusto da Mota Portugal, 378t$04, sendo: pensão de reserva, 2691$39; lei n. ° 888, 26,;)!.\3;lei n,o 1:332,
75M2; 0,14 por cento, M30; do vencimento total 63,;)
são pela província de Moçambique. Tem 2 aumentos de
10 por conto sobre o soldo, 4~ anos de serviço e 24 períodos.
João Henrique de Melo, 54M46, sendo: pensão de
reserva, 254,;)10; lei n.? 888, 25641; lei n.? 1:332,
2231$60; 0,14 por cento, 42635; do vencimento total
2771$46 são pela província de Angola e 19,$13 pelo Ministério do Interior. Tem' 2 aumentos de 10 por cento
sõbre o soldo como major, 57 anos de serviço, 215 períodos e limite de vencimentos de major.
João Inácio Guerreiro, 381602, sondo: pensão de reserva, 255&75; lei n. 0888, 25t$57; lei n." 1:332, 921$07;
0,14 por cento, 7663. Tem 1 aumento de 10 por cento
SObre o sôldo, 44 anos de serviço e 32 períodos.
João Sebastião Ramos, 377t$68, sendo: pensão de reserva, 255il75; lei n." 888, 25tS57; lei n. ° 1:332,921$07;
0,14 por cento, 41$29; do vencimento total 137,;)33 são
pelo Ministério do Interior. Tem 1 aumento de 10 por
cento sobre o sôldo, 44 anos de serviço e 18 períodos.
Jo110 Baptista Moniz Ferreira, 3381$85, sendo: pensão
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de reserva, 24-3~32; lei n.? 888, 24-t$33; lei n.? 1:332,
108M2; 0,14 por cento, 3t$08; do vencimento total 72661
são pelo Ministério do Interior. Tem 2 aumentos de 10
por conto sobre o soldo como major, 42 anos de serviço,
13 períodos e limito de vencimentos de major.
João Coelho de Castro Vilas Boas Júnior, 300662,
sendo: pensão de reserva, 242,$11; lei n.? 888, 24,$21;
lei n.? 1:332, 29,$05; 0,14 por cento, 5~25. Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre o sôldo, 38 anos de serviço
. e.20 períodos.
Joaquim Paulo do Carmo, 231,$43, sendo: pensão de
reserva, 183,$18; lei n.? 888, 1~31; 0,14 por cento,
29694; do vencimento total 1968B são pelo Estado da
índia e 46a28 pela província de Moçambiquo. Tem 35
anos de serviço e 138 períodos.
Joaquim José da Conceição, 418687, sendo: pensão
de reserva, 255675; lei n. o 888, 2M57; lei n." 1:332,
122,$76; 0,14 por cento, 14;$79; do vencimento total
8691 são pela província da Guiné o &$01 pela província
de Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre
o sõldo, 47 anos do serviço e 62 períodos .
•José Maria Franco, 182;$13, sendo: pensão de reserva,
176670; lei n.? 888, 3r>53; 0,14 por cento,
Tem
1 aumento do 10 por cento sobre o soldo, 31 anos de
serviço e 8 períodos.
José Rodrigues Brusco Júnior, 297t50G, sendo: pensão
de reserva, 235629 i lei n. o 888, 23;$52; lei n. ° 1:332,
18682; 0,14 por cento, 19M3; do vencimento total
48,$16 8110 pela província de Moçambique. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o sõldo, 37 anos de serviço e 74 períodos.
José Manuel Anes Baptista, 313865, sendo: pensão
de reserva, 221;$20; lei n.0888, 221512; lei n.? 1:332,
61;$93; 0,14 por cento, 8t540; do vencimento total 22;$40
são pela província de Angola. Tem 1 aumento de 10 por
cento sobre o seldo, 42 anos do serviço, 39 períodos e
limite de vencimentos do major.
José Emídio Adauta de Figueiredo Mendonça, 412,$20,
sendo: pensão de reserva, 232650; lei n.? 888, 23625;
lei n, o 1:332, 130($20; 0,14 por cento, 26625; do vencimento total 58~n4 são pela província de Moçambique,
33t$68 pela província de Angola e 161584 pela província
da Guiné. 'I'em 49 anos de serviço e 121 períodos.
José Lourenço Pereira, 291tS91, sendo: pensão do reserva, 215t$60; lei n." 888, 21656; lei n." 1:332,51674;
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cento, 3t$01. Tem 1 aumento de 10 por cento
sObre o sõldo, 41 anos de serviço, 14 períodos e limite
de vencimentos
do major.
José Marques,
458591, sendo: pensão de roserva,
255tS75; lei n.? 888, 25657; lei n.? 1:332, 143t522; 0,14
por cento, 34~37; do vencimento total 112t538 são pela
província do Angola. Tem 1 aumento de 10 por conto
silbre o sôldo, 49 anos de serviço e 144 períodos.
José Maria Marques,
190tS42, sendo: pensão do reserva, 188~87; 0,14 por cento, 1655. Tem 1 aumento
de 10 por cento sobre o soldo, 30 anos de serviço, 6
períodos e diferencial.
José Augusto
da Conceição
Alvos Vclez, 522t544,
sendo: pensão de reserva, 255675; lei n." 888, 25ií57;
lei n.? 1:332, 2041$60; 0,14 por cento, 36tS52; do vencimento total 66t549 são pela província de Angola (' 28M9
pela província
do S. Tomé o Prfncipo. Tem 1 aumento
de 10 por cento sobre o soldo, 55 anos de serviço o 153
períodos.
Justino José de Sousa Pinto, 32Gt$24, sendo: pensão
de reserva,
248,$93; lei n.? 888, 24;$89; loi n.? 1:332,
39"82; 0,14 por cento, 12~60; do vencimento total 50tSH)
slto pela província do Angola, 16;$73 pelo Ministério das
Finanças e 83665 pelo Ministério do Interior. Tem 2 aumentos do 10 por conto sôbro o soldo, 39 anos de serviço e 48 períodos.
Luiz Carlos de Almeida Cnsassa, 355633, Rondo: pensão do reserva, 244690; lei n. ° 888, 241$49; lei n. ° 1:332,
68,)57; 0,14 por cento, 18t537; do vencimento total
16;59G são pela província
de Angola
e 16;596 pela
província
de Moçam 'que. Tem 1 aumento de 10 por'
cento sobre o sõldo, 42 anos de serviço e 77 períodos.
Manuel Moreira, 331t530, sendo: pensão de reserva,
238670; lei n.? 888,23;$87; lei n.? 1:332, 57628; 0,14
por cento, 11,$45; do vencimento
total 48a48 são pela
província
de Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por
cento sobre o sõldo, 41 anos de serviço e 48 períodos.
Manuel de Jesus Suaano, 3G6671 , sendo: pensão do
reserva, 27GtS20; lei n.? 888, 271)02; loi n." 1:332, 55t!24;
0,14 por cento, 7665; do vcn cimento total 9tS1(3 são pela
província
da Guiné. 'rem 2 aumentos de 10 por cento
8ôbre o soldo, 40 anos do serviço, 27 períodos e diferencial.
Manuel Gonçalves de Carvalho, 28M09, sendo: pensão de reserva, 24Gt574; lei n.? 888,24,$07; lei n.? 1:332,

0,14 por
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9886; 0,14 por cento, 4882; do vencimento total 23584
são pelo Ministério
das Finanças. Tem 2 aumentos
de 10 por cento sôbre o sôldo, 31>anos de serviço, 17
períodos e diferen cial.
Raúl do Carmo Simões Pereira, 194664, sendo: pensão de reserva, 182a36; lei n. o 888, 7829; 0,14 por
cento, 4;599. Tem 32 anos do serviço, 21 períodos e diferencial.
Salustiano do Sousa Corroia, 675818, sendo: pensão
do reserva, 326a70; lei n. o 888, 32~67; lei n. o 1:332,
261,$36; 0,14 por cento, 54,$45; do vencimento total
300808 são pela província do Moçambique e 112853
pela província de Timor. Tem 2 aumentos de 10 por
cento sôbre o sôldo, 54 anos de serviço e 224 períodos ..
Vitor Manuel Gonçalves Coelho, 34M98, sendo: pensão de resorva, 226680; lei n." 888, 22;$68; lei n.? 1:332,
721)57; 0,14 por cento, 23tS93; do vencimento total
125615 são pela província de Angola. Tem 1 aumento
de 10 por cento sõbro o sõldo como major, 43 anos de
serviço, 111 períodos e limite de vencimentos de major.
Viriato Lopes Ramos da Silva, 217;$36, sendo: pensão de reserva, 17ló90; lei n.? 888, 101S31; 0,14 por
cento, 35t$15; do vencimento total 111;596 são pela província da Guiné e 6tl!58 pela província de Macau. Tem
33 anos de serviço e 162 períodos.
Majores

Albino de Paiva Curado, graduado, 135654:, sendo:
do reserva, 13M93; 0,14 por cento, 3661. Tem
2 aumentos de 10 por cento sobro o soldo como capitão,
25 anos de serviço, 16 períodos, limite de vencimentos
de capitão e diforencial.
Amílcar de Figueiredo Campos, 144;$70, sendo: pensão de reserva, 1401); 0,14 por cento, 41570. Tom 24 períodos e vencimentos nos termos do artigo 9.0 da lei de
25 de Maio de 1911.
Antero Augusto da Gama Leal, 200;$13, sendo: pensão do reserva, 192644; lei n. o 888, 7t569. Tem 2 aumentos de 10 por conto sobre o soldo, 32 anos de serviço e diferoncial.
António Bernardino Ferreira, 144;531, sendo: pensão
de reserva, 129tS81; 0,14 por cento, 14650; 40 vencimento total 87661 são pela província de Angola. Tem
28 anos de serviço e 74 períodos.
pensão
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António JOSÓ da Fontoura, 450594, sendo: pensão de
reserva, 254610; lei n.? 888, 2M·H; lei n.? 1:332,
152646; 0,14 por cento, 18tS97; do vencimento total
54tH6 s110 pela província de Angola. Tem 2 aumentos
de 10 por cento sobre o sôldo, 50 anos de serviço e 80
períodos.
António José da Mota Campos Júnior, 185693, sendo:
pensão de reserva, 175~92; lei n.? 888, 7603; 0,14 por
cento, 2t$98. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o
sôldo, 32 anos de serviço, 13 períodos e diferencial.
António Luiz Pestana, 102621, sendo: pensão de reserva, 09/$27; 0,14 por cento, 21,)94; do vencimento total 9629 são pela província de Angola, 9t$29 pelo Ministório das Finanças e 9529 pelo Ministério do Interior.
Tem 22 anos de serviço e 15 períodos.
António Luiz da Silveira, 369610, sendo: pensão de
reserva, 2316; lei n.? 888,23,$10; lei n.? 1:332,101664;
0,14 por cento, 13~36; do vencimento total 64tl18 são
pel?- província de Angola e 88625 pelo Ministério do InterIOr. Tem 1 aumento de 10 pOL'cento sobre o sõldo,
46 anos de serviço e 62 períodos.
António Novo, 348tS97, sendo: pensão de reserva,
206tS25; lei n.? 888, 20562; lei n.? 1:332, 99~; 0,14 por
cento, 23t$10; do vencimento total 89504 são pela pro"[ncia de Angola e 7M2 pelo Estado da índia. Tem 1
aumento de 10 por cento sobre o soldo como capitão,
47 anos de serviço, 120 períodos e limite de vencimentos de capitão.
António Maria Curado, 171880, sendo: pensão de resorva, 165520; lei n." 888, 6660. Tem 1 aumento de 10
POI' cpnto sobre o soldo o 32 anos de serviço.
d António Francisco dos Ramos, 442690, sendo: pensão
1e reserva, 254610; lei n. o 888, ~jM1; lei n. o 1:332,
7~21129; 0,14 por cento, 21610; do vencimento total
~31 são pela província de Moçambique. Tem 2 au~cntos de 10 por cento sôbre o sôldo, 49 anos de ser\'1\:0 e 89 período .
Artur António Pereira de Azevedo, 266,$78, sondo:
POnsào de reserva, 218668; lei n." 888, 21686; lei
~'.o 1:332, 2062+. Tem 2 Hun:entos de 10 por cento só1 o o soldo e 38 anos de serviço.
d Oarlos Augusto de Amorim, 261t593, sendo: pensão
e roser\':\, 108680; lei n." H88, 19;$88; lei n.? 1:332,
23685; 0,14 por cento, 19t540; do vencimento total
27656 são pela província de Angola, 6689 pela provín-
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cia de Moçambique
e 6l!89 pela província
de Cabo
Verde. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o soldo,
38 anos de serviço e 90 períodos.
Carlos Jóice Diniz, 204i$27, sendo: pensão de reserva,
202l!23; lei n.? 888, 2l!04. 'rem 2 aumentos de 10 por
cento sobre o sõldo, 31 anos de serviço e diferencial.
David Nunes Rafeiro,
148l! de pensão de reserva.
Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o soldo e 29 anos
de serviço.
Domingos
da Ponte e Sousa, 245676, sendo: pensão
de reserva,
1981!80; lei n. ° 888, 19i$88; loi 1.1.° 1:332,
23t$85; 0,14 por cento, 31$23; do vencimento total 61$46
sno pela província de Moçambique,
51~73 pelo Ministério, das Finanças
e 19($40 pelo Ministério do Interior.
Tem 1 aumento do 10 por cento sobre o soldo, 38 anos
de serviço e 15 períodos.
Eduardo
Delfim, 206636, sendo: pensão do reserva,
1706ó4j lei n." 888, 17l!05; lei n.? 1:332, 6682; 0,14
por cento, 11695; do vencimento total' 341539 são pela
província de Moçambique.
Tem 36 anos de serviço e 61
períodos.
Egídio Augusto de Sousa, 271~ó8, sondo: pensão de
reserva, 22M06; loi n.? 888, 22;550; lei n.? 1:332, 186j
0,14 por conto" 6~02; do vencimento total 2:!t$02 são
pelo Estado da India. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sôbre o sôldo, 37 anos de serviço, 24 períodos o diferencial.
Estêvão Alvos Barbudo, 316646, sondo: pensão de rosorva, 221620; lei n.? 888, 22M2; lei n.? 1:332, 61693;
0,14 por cento, 1M2!; do vencimento total 60;527 são
pela província de Angola e 45t$20 pelo 'Ministério do Interior. Tem 1 aumento de 10 por cento sobro o soldo,
42 anos de serviço o 52 períodos.
Ernosto
Franco,
112[;19, sendo: pensão do reserve109645; 0,14 por cento, 2674. Tem 24 anos de serviço
e 14 períodos.
Filipe Augusto
Jáoome do Castro, 268620, sendo:
pensão
de reserva,
2186G8; .lei n. ° 888, ~1~86; 101
n." 1:332, 26624; 0,14 por conto, 164~. 'rem 2 aumontos de 10 por cento sobro o sóldo, 38 anos de serviço e
6 períodos.
Francisco
Cortõs Pinto, 124~41, sendo: pensão do 1'0'
serva, 117[;27; 0,14 por conto, 71$1+; do voncimonto
total 31;$10 são pejo Ministério do Interior, Tom 24 anoS
de serviço, 34 poríodos e diferencial.
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Francisco Dias da Cruz Pôrto, 320~98, sendo: pensão
de reserva, 22M20; lei n.? 888, 22M2; lei n.? 1:332,
61,$93; 0,14 por cento, 151$73; do vencimento total
68678 são pela província de Moçambique. Tem 1 aumento do 10 por cento sobre o soldo, 42 anos de serviço
e 73 perlodos.
Francisco José de Barros, 92;il61, sendo: pensão de
reserva, 89t$09; 0,14 por cento, 3$52. Tem 20 anos de
serviço e 18 períodos.
Germano Augusto Moreira, 392~, sendo: pensão de
reserva, 2106; lei n." 888, 2115; loi n.? 1:332, 12M;
0,14 por cento, 355; do vencimento totnl47i504 são pela
província de Moçambique e 109;$76 pela província de
Angola. Tem 50 anos de serviço e 223 períodos.
Henrique José de Oliveira, 208t$12, sendo: pensão de
reserva, 206b25; lei n.? 888, 20t$02; lei n." 1:332,
41;$25; do .vencimento total 80643 são pelo Ministério
do Interior. Tom 2 aumentos de 10 por cento sobre o
sôldo, 40 anos de serviço e limite de vencimentos de
major com o segundo aumento.
Jaime Augusto da Rosa Alpedrinha, 372;$55, sendo:
pensão de reserva, 231~ ; lei n. 0888,23610; lei n. ° 1:332,
1016ü4; 0,14 por cento, 1M8l; do vencimento total
4~~59 são pela província de Angola, 8609· pela provínera de Moçambique c 8tl!09 pelo Ministério do Jnterior.
Tem 1 aumento do 10 por cento sôbre o sôldo, 46 anos
de serviço e 78 períodos. Estú abrangido pelo decreto
n.s 18:252, de 1930.
João António Teixeira de Sousa, 276~01, sendo: pensilo de reserva, Hl5525; lei n.? 888,19652; lei n.? 1:332,
23~43; 0,14 por cento, 37681; do vencimento total
14~52 são pelo Estado da índia e 108159;) pela província
do Moçambique. 'I'em 2 aumentos de 10 por cento sobro
o siJldo como capitão, 38 anos de serviço, 214 períodos
e limite de vencimentos do capitão.
João da Conceição Vidígal, 4491568, sendo: pensão
de reserva, 231"; lei n. o 888, 23tH O ; lei n. o 1:332,
157"08; 0,14 por cento, 38650; do vencimento total
25,)94 são peja província de Timor e 181~60 pela pro.
víncia de Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por cento
sôbre o soldo, 5~ anos de serviço e 185 períodos.
JOão da Cruz Oliveira, 291670, sondo: pensão de reserva, ~15t$60; lei n.? 88H, 21,j5u; lei n.? 1:332, 5M74;
0,14 por cento, 2"80; (lo vencimento total [)6,?91 são
dolo Ministório do Interior. 'I'oui 1 aumento do 10 por
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cento sôbre o sóldo, 41 anos de serviço e 13 períodos.
João Jorge Cecília KolI, 155t$29, sendo: pensão de
reserva,
15401$;0,14 por cento, 1629. Tem 1 aumento
de 10 por cento sôbre o soldo, 30 anos de serviço e 6
periodos.
João Lino de Sousa Galvão Júnior, 287t5l17, sendo:
pensão
de reserva,
227692; lei n.? 888, 22t5l79; lei
n." 1:332, 36t$46; do vencimento total 147626 são pelo
Ministério do Comércio e Comunicações.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo e 39 anos de serviço.
João dos Reis Gomos, 210690, sendo: pensão de reserva, 198697; lei n." 888,
Tem 2 aumentos de
10 por cento sobre o soldo, 33 anos de serviço e diferencial.
Joaquim
Gonçalves
Paixão, 314t5l31, sendo: pensão
de reserva,
221620; lei n. ° 888, 221$12; lei n. ° 1:332,
701$78; 0,14 por cento, 621. Tem 1 aumento de 10 por
cento sõbre o sôldo, 43 anos do serviço e 1 periodo.
Joaquim Manuol da Costa, 320J98, sendo: pensão de
reserva,
221620; lei n." 888, 22612; lei n." 1:332,
61693; 0,14 por cento, 15673; do vencimento
total
681$78 são pela província de Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o sôldo, 42 anos de serviço e 73 períodos.
Joaquim Rodrigues
Paiva, 390t$02, sendo: pensão do
reserva, 2316; lei n,° 888, 231$10; lei n. o 1:332, 101664 ;
0,14 por conto, 341528; do vencimento total 761$30 são
pela província do Angola e 33t$\:)1pela província de Moçambique.
Tem 1 aumento do 10 por cento sõbro o
sôldo, 46 anos de serviço e 159 períodos.
Joaquim Severino Machado de Avelal', 302648, sendo:
pensão de reserva,
21M60; lei n.? 888, 21656; loi
n.? 1:332, 51674; 0,14 por cento, 13658; do vencimento
total 71$37 são peja província
de S. Tomé e Prlncipe e
88tl53 pela província de Angola. Tom 1 aumento de
10 por cento sobre o sôldo, 41 anos de serviço e 63 períodos.
Joaquim da Silva Geraldo, 1621$79, sendo: pensão do
reserva,
1f>9660; loi n." 888, 3619. 'rem 1 aumento de
10 por conto sôbre o soldo o 31 anos de serviço.
Jorge de Almeida Monjardino, 67640, sendo: pensão
de reserva, 61636; 0,14 por cento, 61$04. Tem 15 anos
do serviço, 32 períodos, limito do vencimentos
de capitão o diferencial.
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Jorge Fnrme Ferreira do Sousa Campos, 128a80 de
pensão de reserva. Tem 1 aumento do 10 por cento
sObre o sôldo e 25 anos de serviço.
Jorge Vieira, 172687 do pensão de reserva, sendo
65867 pelo Ministério do Interior. Tem 2 aumentos
de 10 por cento sôbre o sôldo, 29 anos de serviço e diferencial.
José Afonso Pereira, 3771/197, sendo: pensão de reserva, 2311/J; lei n.? 888, 231/JI0; lei n.? 1:332,921540;
0,14 por cento, 31647; do vencimento total 83~90 são
pela província de Angola, 81/J30 pelo Estado da índia
e 8630 pela província de Moçambique. Tem 1 aumento
de 10 por cento sôbre o sôldo, 45 anos de serviço o 146
periodos.
José Alves Cabral Sacadura, 240,.H3, sendo: pensão
de reserva, 1001/J78; lei n." 888, HlI/J07; lei n." 1:332,
71/J99; 0,14 por conto, 121/J39; do vencimento total 331/J35
s~o pela província de Moçambique, 13634 pelo MinistériO das Finanças e 33,$35 pela província do Angola. Tem
1 aumento de 10 por cento sôbre o sôldo, 36 anos de
serviço e 54 períodos.
José Augusto Vítor Queiroz, 210J90; sendo: pensão
de reserva, 1981'507; lei n. o 888, 11~93. Tem 2 aumentos
de 10 por cento sôbro o soldo, 33 anos de serviço e diferencial.
•
José da Costa, 288690, sendo: pensão de reserva,
215t$GO; lei n. ° 888, 21~56; 10i n. ° 1:332, 511/J74. Tem 1
aumento de 10 por cento sobre o sôldo e 41 anos de
serviço.
José Eduardo Abrantes Silva, 2901/J10, sendo: pensão
de reserva, 21MGO; lei n. ° 888, 21656; lei n. ° 1:332,
511/J74; 0,14 por cento, M29. Tem 1 aumento de 10 por
Cento sôbre o sôldo, 41 anos de serviço e G períodos.
José Joaquim Pacheco. 4071/J19, sendo: pensão de reserva, 254610; lei n.? 888, 25tH1; lei n.? 1:332, 1111/J80;
0,14 por cento, 1M88; do vencimento total 611/J96 são
pela província de Angola e 351/J40 pelo Ministério das
.Finanças. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o
SOldo, 46 anos de serviço e 67 períodos.
José Joaquim de Paiva, 325692, sendo: pensão de reserva, 20M25; lei n.? 888, 20t562; lei n.? 1:332,821/150;
0,14 por cento, 16655; do vencimento total 2M72 são
pela província de Macau, 141/J48 pela província de Timor
e G5a17 pela província de Moçambique. Tem 1 aumento
de 10 por cento sobre o sõldo, 45 anos de serviço, 86
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períodos
O limito
de vencimentos
de major com o segundo aumento.
J 086 Lúcio da Silva J únior, 3()OtS01, sendo: pensão
de reserva,
231;S; lei n.? 888, 23tHO; lei n." 1:332,
101664; 0,14 por cento, 5617; do vencimento total
15660 são pela província da Guiné, 470.07 pela província de Angola e 78il4.5pelo Ministério do Interior. Tem
1 aumento de 10 por cento sobre o sõldo, 46 anos de
serviço e 24 períodos.
José Nunes da Silva Santos, 129~81 de pensão de
reserva,
sendo 55~63 pelo Ministério do Interior. Tem
28 anos de serviço.
José Simões da Silva Trigueiros,
188549, sondo: pensão do reserva,
184680; lei n,° 888, 3il69; do vencimento total 1~tn6 são pelo Ministério do Interior. Tem
2 aumentos do 10 por cento sobre o sôldo e 31 anos de
serviço.
José Miguel de Oliveira Mata e Silva, 270608, sendo:
pensão do reserva,
22MOG; lei n." 888, 22~50; lei
n." l:33~, 186; 0,14 por cento, 4~52. Tem 2 aumentos
de 10 por cento sobre o sõldo, 37 anos de serviço, 18
períodos e diferencial.
Lovi Maria de Oarvalho o Almeida, 80@77,sendo: pensão de reserva,
73,$63; 0,14 por cento, 70.14. Tem 16
anos de serviço, limito de vencimentos
de capitão e di-

ferencial.
Luiz Gouzaga Vaz da Vitória, 2631$44, sendo: pensão
de reserva,
2181$54;lei n." 888, 21685; lei n.? 1:332,
8674; 0,14 por cento, 14631; do vencimento total 65686
são pela província
de Moçambique.
Tem 2 aumentos de
10 por cento sobre o sõldo, 36 anos do serviço, 57 períodos e diferencial.
Luiz Inácio de Seixas Vasconcelos,
189;$44, sendo:
pensão de reserva, 160;536; lei n.? 888,12682; 0,14 por
cento, 16526; do vencimento total 22628 são pela província de Moçambique.
Tem 34 anos de serviço e 83
períodos.
Luiz Nunes de Campos Figueira,
419@96, sendo:
pensão de reserva,
254tS10; lei n. ° 888, 25M1;
lei
n," 1:332, 121696; 0,14 por cento, 18,$49; do vencimento total 53;$61 são pela província
de Angola. Tem
2 aumentos de 10 por conto sôbre o solde, 47 anos de
serviço e 78 períodos.
Manuel Francisco Mamede, 361636, sendo: pensão de
reserva, 210tS; lei n.? 888,216; lei n.? 1:332,109620;
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0,14 por cento, 21~16; do vencimento total 105639 são
peja província de Moçambique. Tem 48 anos de serviço
e 108 períodos.
Manuel João Domingues, 19M97, sendo: ponsão de
reserva, 176MO; lei n." 888, 14tH 1 ; 0,14 por cento,
~46; do vencimento total 17~37 são pela província de
oçambique. Tem 1 aumento de 10 por cento sóbre o
sôldo, 34 anos de serviço o 30 períodos.
Miguel de Almeida Júnior, 392~53, sendo: pensão de
reserva, 254610; lei n.? 888, 24~41; lei n." 1:332,
10la64; 0,14 por cento, llt$38; do vencimento total
1 644 são pela província de Angola e 1M44 pelo Minlstério das Finanças. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sôbre o sõldo, 45 anos de serviço o 48 períodos.
Sisenando Raimundo das Chagas Franco, 97~31,
Tndo: pensão de reserva, 94618; 0,14 por cento, 3~13.
em 21 anos de serviço e 16 períodos.
Teófilo Alberto Guanilho, 189~21, sendo: pensão de
reserva, 181~72; lei n. o 888, 7~26; 0,14 por cento, ~23.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o soldo, 32 anos
de serviço e 1 período.
Vasco Braz de Campos, 117~81, sendo: pensão do
reserva, 117,$60; 0,14 por conto, ;$21. Tem 1 aumento
de 10 por cento sôbro o sôldo, 23 anos de serviço e 1
período.
Vergílio Henriques Soares Varela, 21t;$22, sendo:
pensão de reserva, 1941%04; lei n." 888, 151$52; 0,14
por cento, 1;$66; do vencimento total 12M2 são pela
prOvíncia de Moçambique. Tem 2 aumentos de 10 por
cento. sobre o soldo, 34 anos de serviço e 7 períodos.
Vicente de Oliveira e Sousa, 142~80 de pensão de
reserva. Tem 1 aumento de 10 por conto sobre o soldo
e 28 anos de serviço.
Viriato Gonçalves, 234t$11, sendo: pensão de reserva,
185;$81; lei n.? 888, 18~58; loi n." 1:332, 29~72. Tem
39 anos de serviço.
Zeferino de Azevedo de Araújo Campos, 330;$45, sendo:
pensão de reserva, 226680; lei n." 888, 22868; lei
n. o 1:332, 72;$57; 0,14 por cento, 8;$48; do vencimento
total 30873 são pela província de Angola. Tem 1 au~ento de 10 por cento sõbre o soldo, 43 anos de serViÇO e 39 períodos.

!
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Abel Augusto Lopes de Almeida, 151;$, sendo: pensão de reserva, 134~09; lei n.? 888, 5836; 0,14 por
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cento, 11;$55; do vencimento total 18687 são pela província de 'I'imor. Tem 32 anos de serviço e 66 períodos.
Separado do serviço nos termos do artigo 158.° do regulamento de disciplina militar.
Abílio Baptista Machado, 287{$55, sendo: pensão de
reserva, 21M75; lei n.? 888, 21M 7; lei n." 1:332,50[;82;
0,14 por cento, 3881; do vencimento total 10M15 são
pelo Ministério das Finanças. Tem 2 aumentos de 10
por cento sõbre o soldo, 41 anos de serviço e 18 períodos.
Abílio de Sousa Camões, 780>27, sendo: pensão de
reserva, 7M; 0,14 por cento, 30>27. Tem 1 aumento do
10 por conto sôbre O soldo, 17 anos de serviço e 17 períodos.
Abílio António Amador, 132S13, sendo: pensão de reserva, 129;$54; lei n." 888, 20>59; do vencimento total
42;$62 são pelo Ministério do Interior. Tem 31 anos do
serviço.
Abilio José Salgado, 297638, sendo: pensão de reserva, 197;$50; lei n.? 888,19675; Iei n.? 1:332, 5M30;
0,14 por cento, 240>83; do vencimento total 280>32 são
pela província de Moçambique e 920>04 pelo Estado da
India. Tem 1 aumento de 10 por cento sobro o soldo,
42 anos de serviço o 129 períodos.
Adolfo Rafael Lallemant, 50~87, sendo: pensão de reserva, 47672; 0,14 por cento, 3615. Tem 13 anos de
serviço e 18 períodos.
Adriano Jorge da Silveira Correia de Almeida, 1320>32,
sendo: pensão de reserva, 1170>50; 0,14 por cento, 140>82;
do vencimento total 2M44 são pela província de Angola
e 10617 pela província de Moçambique. 'rem 1 aumento
de 10 por cento sõbre o sõldo, 26 anos de serviço e 77
períodos.
Afonso Pinto da Costa, 275t$05, sendo: pensão de reserva, 197650; lei n.? 888,190>75; lei n.? 1:332, 5M30;
0,14 por cento, 2;$50. Tem 1 aumento de 10 por cento
sobre o sôldo, 42 anos de serviço o 13 períodos.
Albano Manuel Sena Fonseca, 138602, sendo: pensão
de reserva, 13M; 0,14 por cento, 3602. Tem 14 anos
de serviço, 16 períodos, vencimentos nos termos do artigo 9.° do decreto de 25 de Maio de 1911 o diferencial.
Albano da Costa Pina, 246619, sendo: pensão de reserva, 1770>50; lei n.? 888,17675; lei n.? 1:332, 210>30;
0,14 por cento, 290>64; do vencimento total 122;$93são
pela província de Angola e 25t$88 pela província de

2.- Série

~

ORDEM: DO EX~RCITO

N.o 16

535

S. Tomé e Príncipe. Tem 1 aumento de 10 por cento
sobre o soldo, 38 anos de serviço e 154 períodos.
Albano Manuel, 249tS33, sendo: pensão do reserva,
187850; lei n." 888, 18875; lei n.? 1:332, 37;$50 j 0,14
por cento, M58; do vencimento total 18869 são pela
província de Angola e 24tH)2 pelo Ministério das Finanças. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o soldo, 40
anos de serviço e 29 períodos.
Alberto Correia Pinto de Figueiredo Pimentol, 1G0t565,
sendo: pensão de reserva, 152886 j lei n.? 888, 3805;
0,14 por cento, 4;$74; do vencimento total 25~91 são
pela província de Moçambique c 20j)72 pelo Ministério
do Interior. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o
sOldo, 31 anos de serviço, 23 períodos e diferencial.
Alberto Janes Garcia Fialho, 82650 de pensão de reserva, sendo 26;505 pelo Ministério das Finanças. Tem
1 aumento de 10 por cento sobre o soldo e 1.9 anos de
serviço.
Alberto Nunes Rascão, 241,550. sendo: pensão de reserva, 17M; lei n." 888, 17650 j lei n.? 1:332, 42t5; 0,14
por cento, 76; do vencimento total 23;S5G são pela província de Angola. Tem 41 anos de serviço e 40 períodos.
Albino Augusto Pacheco, 61636 de pensão de reserva.
Tem 15 anos de serviço.
Alexandre Luiz de Castro Ferreira Bragú , 361581 de
pensão de reserva. Tem 10 anos de serviço e diferencial.
Alexandre Mascarenhas Viana do Lemos, 114;$24,
sendo: pensão do reserva, 102650 j 0,14 por conto,
llt$74 j do vencimento total 24683 são pela província de
Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o
sôldo, 23 anos de serviço e 61 períodos.
Alfredo Augusto Pereira, 312896, sendo: pensão de
reserv4, 202;$50; lei n," 888, 20t525; lei n.? 1:332, 64680;
0,14 por cento, 25M1 j do vencimento total SOll05 são
pela. província de Moçambique o 65t)50 pela província
de Angola. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o
SÔldo, 43 anos de serviço e 132 períodos.
Alfredo do Melo Pereira de Carvalho, 561581 de pensão de reserva. Tem 15 anos de serviço.
Alfredo da Piedade Santana, 288rS39, sendo: pensão
de reserva, 211675 j lei n.? 888, 21ll17; lei n.? 1:332,
50t$82; 0,14 por cento, 4t5G5.Tem 2 aumentos de 10 por
Cento sõbre o sôldo, 41 anos de serviço e 22 períodos.
Alfredo de Sousa Andrade, 15R~55, sendo: pensão do
reserva, 155545; lei n. o 888, 3tHO. Tem 31 anos de
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serviço, diferencial e vencimentos de major nos termos
do ,artigo 13.° do decreto de 2:> do Maio de 1911.
Alvaro Mendes Abóhora, 2[)3,162, sendo: pensão de
reserva, 1821.150;lei n. ° 888, 181.12f);lei n. ° 1::332, 2!1t$20;
0,14 por cento, 23~67; do vencimento total 19656 são
pela província de Angola, 6853 pela província de Macau
e 131.104pela província de Moçambique. Tem 1 aumento
de 10 por cento sabre o solde, 39 anos de serviço e
12~ períodos.
Alvaro Augusto Lousada, 2271.140, sendo: pensão de
reserva, 165690; lei D.O 888, 16tS5!1; lei n.? 1:332,
26t$54; 0,14 por cento, 18~37; do vencimento total,
11666 são pela província de Moçambique e 122($44 pela
província de Angola. Tem 39 anos de serviço e lO!) períodos.
Aníbal da Silva, 3411.lG6,sendo: pensão de reserva,
226687; lei n.? 888, 22868; lei n.? 1:332, 90,$74; 0,14
por cento, 1627. Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre o sôldo, 45 anos de serviço e 6 períodos.
Aníbal de Barros, 4221.169; sendo: pensão de reserva,
226687; IE'in. ° 888, 2:!668; lei n." 1:332, 145519; 0,14
por cento, 27~95; do vencimento total 74659 são pela
província de Angola e 91616 pelo Ministério do Interior.
'rem 2 aumentos de 10 por cento sobre o soldo, 51
anos de serviço e 132 períodos.
António Afonso Terroso, 407650, sendo: pensão de
reserva, 226;$87; lei n." 888, 221.168; lei 11.° 1:332,
127tS04; 0,14 por cento, 30691; do vencimento total
74684 são pela província de Timor e lôi\63 pela província de Moçambique. Tem 2 aumentos de 10 por
cento sobre o sôldo, 49 anos de serviço e 146 períodos.
António Agostinho Câmara, 263.573, sendo: pensão
de reserva, 200~75; lei n.? 888, 20507; lei n.? 1:332,
32~12 ; 0,14 por cento, 10879; do vencimento total
40l!57 são pela província do Angola. Tem 2 aumentos
de 10 por cento sôbre o sôldo, 39 anos do serviço o 51
períodos.
António Albino Aleixo, 304669, sendo: pensão de reserva, 1971150; lei n.? 888, 19~75; lei n.? 1:332, 55,530;
0,14 por cento, 32t$14; do vencimento total 123t$32 são
pela província de Angola. Tem 1 aumento do 10 por
cento sobre o sôldo, 42 anos de serviço e 167 períodos.
António Alexandre Dias dos Reis, 260l!71, sendo:
pensão de reserva, 179{;;54; lei n.? 888,17695;
lei
n.? 1:332, 50627; 0,14 por cento, 12~95; do vencimento
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total 431545 são pela província
de Moçambique e 37,$24
pela província de Angola. Tem 42 anos do serviço o 74
períodos.
António Alves,
287[,97, sendo: pensão de reserva,
211,$75; lei n.? 888, 21617; lei n.? 1:3:32, 50;'$82; 0,14
por conto, 4t523; do vencimento
total 63b21 são polo
Ministério do Interior. Tem 2 aumentos do J O por cento
sObre o sôldo, 41 anos de serviço e 20 períodos.
Antóni.o Antunes, 265tSG5, sendo: pensão de reserva,
192~50; lei n." 888,1(1)25; lei n.? 1:332, 4G620; 0,14:
por cento, 7,$70. 'l'em 1 aumento do 10 por conto sabre
O eoldo, 41 anos de serviço
e 40 poríodos.
António Arcanjo Teixeira,
441il[>1, sendo: pensão de
rrserva,
226~87; 10i n." 888, 226G8; lei n.? 1:332,
154527; 0,14 por conto, 37M9; do voncimento
total
220675 são pela. província de Angola. Tem 2 aumentos
de 10 por cento sõbro o saldo, 52 anos de serviço e 17H
periodos.
António Artur Montenegro LObo, 102631, sendo: pensão de reserva, 97650; 0,14 por cento, 4:581; do vencimento total 4665 são pela província
da Guin6, 131595
pela província
do Angola e 13605 pelo Ministério do
Interior. Tem 1 aumento de 10 por conto sobro o soldo,
22 anos de serviço e 25 períodos.
•
António Augusto Dias, 3~1M>5, sendo: pensão de reserva, 211675; lei n." 888, 21t517; lei 11.° 1:332. 501$82;
0,14 por cento, 37';;81; do vonclmonto total 22764::3 são
pelo Estado da Índia. 'I'om 2 aumentos de 10 por cento
sõbre o soldo, 41 anos de serviço e 179 períodos.
António Augusto da Fonseca Mondes, 47tS72 de pensão de reserva, Tom 1:3 anos de serviço.
António Augusto
Machado Moreira, 293~34, sendo:
pensão do rosorva
197,550; lei n.? 888, 19a75; lei
n.O 1:332,55830; 0,14 por cento, 20679; do vencimento
total 69~84 são pela. província
do Xloçambiquo e 3-1tS92
pela província
de Angola. Tem 1 aumento de 10 por
Cento sõbre o sõldo, 42 anos de serviço e 108 períodos.
António Aurélio Falcão,
158tS20, sendo : pensão do
reserva, 1.37650; 0,14: por conto, 20.$19; do vencimento
total 73tS78 são pela província
de Moçambique.
'rem
1 aumento do 10 por conto sobre o sõldo, 30 anos de
serviço o 108 períodos.
António Braz, 290;)06. sendo:
pensão de reserva,
197,$50; lei n.? 888, 19t$7;); 10i n.? 1:332, 55~30; 0,14
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por cento, 17,$51; do vencimento
total 41t$43 são pela
província de Angola e 201$71 pela província de Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sõldo,
42 anos de serviço o 91 períodos.
António Diniz da Silva Leitão, 188t$28, sendo: pensão
de reserva,
152i$27; lei n. o 888, 1 M22; lei n. o 1:332,
M09; 0,14 por conto, 14tS70; do vencimento
total
lOa..,j,G são pela província da Guiné, 20t$92 pela província de Moçambique
e 31t$38 pela província
de Angola.
Tem 36 anos de serviço e 84 períodos.
António Correia Marques de Matos, 273520, sendo:
pensão
de reserva,
2061525; lei n. o 888, 20~62; lei
n." 1:332, 41t$25; 0,14 por cento, M08. Tom 2 aumentos de 10 por cento sôbre o soldo, 40 anos de serviço o
24 períodos.
António Simões Godinho, 271M2, sendo: pensão de
reserva,
192;550; lei n.? 888, 19t$25; lei n.? 1:332,
46t$20; 0,14 por cento, 13546; do vencimonto total
26648 são pela província de Angola e 52t$9G pela província de Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por cento
sobre o sôldo, 41 anos do serviço e 70 períodos.
António Fernandes
Júnior, 216555, sendo: pensão de
reserva,
1771$50; lei n." 888, 17t$75; lei n.? 1:332,
2l~gO. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o sôldo
e 38 anos de serviço.
António Pedro da Rosa, 353a75, sendo: pensão de
reserva,
206t525; lei n." 888, 20íW2j lei )1.0 1:332,
107625; 0,14 por cento, 19663 j do vencimento total
12M28 são pela província de Angola. Tem 1 aumento
de 10 por cento sôbro o sóldo, 48 anos de serviço e 102
períodos.
António Fernandes
Barbosa, 320tS53, sendo: pensão
de reserva,
222</$75; lei n.? 888, 22t$27j lei n.? 1:332,
71t$28; 0,14 por cento, 4t$23. Tem 2 aumentos de 10
por cento sóbre
sôldo, 43 anos de serviço e 20 períodos.
António Gonçalves
Cabrita,
380t$67, sendo: pensão
de reserva,
226687; lei n.? 888, 22t$68; lei n.? 1:332,
108689; 0,14 por cento, 22;S23; do vencimento total
178tH 7 são pela província de Moçambique e 32t$39 pela
província
de Timor. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sôbre o soldo, 47 anos de serviço e 105 períodos.
António Matans, 259;S15, sendo: pensão de reserva,
187~50; lei n.? 888,18675; lei n.? 1:332, 37650; 0,14
por cento, lM40; do vencimonto
total 90~70 são pela
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província de Angola. Tem 1 aumento de 10 por cento
sÔbre o sôldo, 40 anos de serviço e 80 períodos.
António de Sousa Resendes, 3496, sendo: pensão de
reserva, 226687; lei n." 888, 22~68; lei n.? 1:332,
81a67; 0,14 por cento, 17{;78; do vencimento total
231$79 são pela província de Angola e 55t$51 pela província de Moçambique. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sôbre o sôldo, 44 anos de serviço e 84 períodos.
António de Freitas 'I'ôrres, 70M5 de pensão de reserva, sendo 3691 pelo Ministério do Interior. Tem 18
Ilnos de serviço.
António Aires da Silva, 250652, sendo: pensão de re8erva,''177650; lei n.? 888, 17il75; lei n.? 1:332, 211$30;
0,14 por cento, 34637; do vencimento total 1641$81 são
pela província de Angola. Tom 1 aumento de 10 por
cento sôbre o sõldo, 38 anos de serviço e 182 períodos.
António Augusto de Carvalho, 258618, sendo: pensão
de reserva, 187650; lei n.? 888, 181'575; lei n.? 1:332,
37a50; 0,14 por cento, 14M3; do vencimento total
45618 são pela província de Angola. Tem 1 aumento
de 10 por cento sobre o soldo, 40 anos de serviço e 75
perlodos.
António Martins, 328881, sendo: pensão de reserva,
206626; lei n.? 888,20662; lei n." 1:332,82550;
0,14
por cento, 19M4; do vencimento total 29622 são pela
P~ovíncia de Angola e 14661 pela província de Meçamblque. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o soldo,
45 anos de serviço e 101 períodos.
António Gomes Santiago, 253ó76, sendo: pensão de
reserva, 187;$50; lei n.? 888, 18~75; lei n." 1:332,
37650; 0,14 por cento, 10601; do vencimento total
63644 são pela província de Angola. Tem 1 aumento
de 10 por cento sõbre o sôldo, 40 anos de serviço (l 52
períodos.
António Guerreiro, ~98t$i33, seudo : pensão de reserva,
202650; lei n.? 888, 20J25; lei D.O 1:332, 64680; 0,14
Por cento, 101$78; do vencimento total 76631 são pela
província de Angola. Tem 1 aumento do 10 por ceuto
SObre o sôldo, 43 anos do serviço e ;>6 períodos.
António José 'I'oixeira de Miranda, 359$77, sendo:
Pensão de reserva, 226687; lei n." 888, 22.)68; lei
D.O 1:332, 90,~74; 0,14 por cento, HMJ8; do vencimento
totul 63;$92 são pela "província do Angola o 23~97 pela
P:Ovincia. da Guiné. Tem 3 aumentos do 10 por cento
sobro o sõldo, 43 anos de serviço e 92 períodos.

,

540

..

ORDEM DO EXÉRCITO

N.o 16

2.· Série

António Eduardo da Costa Lõho, 121;S54, sendo:
pensão de reserva, 117650; 0,14 por cento, 4ti>04;do
vencimento total 18.&68 são pelo Ministério do Interior.
Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o sôldo, 26 anos
de serviço e 21 períodos. António Eugénio Lopes da Silva, 162883, sendo:
'pensão de reserva, 147650; lei n. ° 888, 5690; 0,14 por
cento, 9r$43; do vencimento total 35656 são pela província de Angola e 25;S40 pelo Ministério das .Finanças.
Tem 1 aumento de 10 por cento sóbre o soldo, 32 anos
de serviço e 49 períodos.
António Freire de Matos Mergulhão, 255,$74, sendo:
pensão de reserva, 182a50; lei n,? 888, 18;S25; lei
n.? 1:332, 29r$20; 0,14,por cento, 2M79; do vencimento
total l11t$18 são pela província de Angola e 131$08 pela
província de Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por
cento sobre o sóldo, 39 anos de serviço e 134 períodos.
António Goulart Cardoso, 109~95 de pensão de reserva, sendo 33M6 pelo Ministério do Comércio e 00municações.
Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o
soldo e 23 anos de serviço. ,
António de Gouveia, 423M8, sendo: pensão de reserva, 226fi.87; lei n.? 888, 22668; lei ri.? 1:332, 136612;
0,14 por cento, 37~81; do vencimento total 279649 são
pela província do Angola. Tem 2 aumentos de 10 por
cento sobre o sôldo, 50 anos de serviço e 209 períodos.
António Jacinto Maria de Aguiar Loureiro, 122r$50
de pensão de reserva. Tem 1 aumento de 10 por cento
sôbre o sôldo e 27 anos de serviço.
António Joaquim Ferreira Pomba, 292632, sendo:
pensão de reserva, Hl2;S50; lei n.? 888, 19;525; lei
n." 1:332, 46tS20; 0,14 por cento, 34;S37; do vencimento
total 28M8 são ,pela província de Moçambique e 178~02
pelo Estado da Lndia, Tem 1 aumento de 10 por cento
sobre o sôldo, 41 anos de serviço e 231 períodos.
António J oaquim Pereira, 307 ~G6, sendo: pensão de
reserva, 211~75; lei n.? 888, 21617; lei n." 1:332.
50682; 0,14 por cento, 23t$02; do vencimento total
112M8 são pela província do Moçambique. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobro o sôldo, 41 anos de serviço e 113 períodos.
António Lucas Pinto, 203~55, sendo: pensão de reserva, 172~50; lei n. ° 888, 17 ;S25; lei n, ° 1:332, 13r$80.
Tem 1 aumento de 10 por cento sôbro o soldo e 37 anos
de serviço.
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Marques, 97650 de pensão de reserva. Tem
de 10 por cento sõbro o sõldo o 22 anos de

de Matos, 362tSD2, sendo: pensão de reserva,
lei n. ° 888, 22~68; loi n. ° 1 :332, 001~74; 0,14
por cento, 22,52B; do vencimento
total 80656 são pela
provínci::t de Angola. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sôbre o sôldo, 45 anos de serviço e 105 períodos.
António Nunes de Andrade,
130694, sendo: pensão
de reserva,
129t$25; 0,14 por cento, 1~60; do vencimento total 10.&07 são pela província de Moçambique.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o sôldo, 2G anos
de serviço e 8 perlodos.
António Pinto Ribeiro, 15M14, 'sendo: pensão de 1'0'
serva, 143:S; lei n.? 888, 11;$4:4; 0,14 por cento, {)70.
'I'em 34 finos de serviço e 4, períodos.
António Pore ira, 260630, sendo: pensão de reserva,
187a50; lei n.? 888,18;575; lei n.? 1:332. 37~50; 0,14
por cento, 16bi55; do vencimento total 52a são pela província de Angola e Hli$50 pela província da Guiné. '!'em
1 aumento do 10 por conto sobre o sôldo, 40 anos de
serviço o 86 períodos.
António Rebõlo , 290;$45, sendo: pensão de reserva,
H17850; lei n.? 888, Hlt575; lei n." 1:3&2, 5M30; 0,14
por cento, 17690;
do vencimento total 60;$15 são pela
província
de 'I'imor e 21666 pela província
do Cabo
Verde. Tom 1 aumento do 10 por cento sobro o sõldo,
42 anos do serviço o 93 períodos.
António Rebelo de Lemos, 07650 de pensão de rel:!orva, sondo 1:3t$2U polo Ministério do Interior. Tom 1
aumento
de 10 por cento sobre o sõldo e 22 anos do
serviço,
António Ulpiano Rodrigues,
228t$2H, sondo: pensão
<le reserva,
177650; lei n.? 888,17675; lei n." 1:3B2,
216:30; 0,14, por cento, llrS74,; do vencimento total 42t505
são pela província de Angola e 18;;'02 pela província de
Mo<:ambique. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o
SOldo, 38 anos de serviço e 61 períodos.
Aristides Alberto Cordeiro Casqueiro, 82650 de pensão
do reserva. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbro o
sôldo e 19 unos de serviço.
Arlindo Cândido, 13!M45, sendo: pensão de reserva,
1B4tSOH; lei u.? 888, ;>636. Tem 3~ anos de serviço.
Arnaldo Bolisário Salerna Barbosa,
142,$12, sendo:
pensão de reserva, 1J7650; 0,14 por cento, 4tS6j. Tom

226t$87;
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1 aumento de 10 por cento sôbre o sôldo, 30 anos de
serviço e 24 períodos.
Artur Lôbo de Campos, 145t$75 de pensão de reserva.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o sôldo e 29
anos de serviço.
Artur Gomes de Carvalho, 105554 de pensão de reserva. Tem 24 finos de serviço e diferencial.
Artur José Celestino da Conceição, 222,&80, sendo:
pensão de reserva, 172tS50; lei n. ° 888, 17tS25; lei
n.? 1:332, 13t$80; 0,14 por cento, 19~25; do vencimento
total 60621 são pela província de Moçambique. Tem 1
aumento de 10 por cento sobre o soldo, 37 anos de serviço e 100 períodos.
Augusto Nunes 'I'iago, 272tS10, sendo: pensão de reserva, 192~50; lei n.? 888, 19t525; lei n.? 1:332, 46a20;
0,14 por cento, 14&24; do vencimento total 59a74 são
pela província de Moçambique e 26B55 pela província
de Angola. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o
sóldo, 41 anos de serviço e 74 períodos.
Augusto da Silva Fernandes, 414i540, sendo: pensão
de reserva, 226a87; lei n. o 888, 22a68; lei n. ° 1:332,
12Ul04; 0,14 por cento, 37.&81; do vencimento total
236t$80 são pela província de Angola. Tem 2 aumentos
de 10 por cento sôbro o soldo, 49 anos de serviço e
180 períodos.
Augusto Nogueira Gonçalves, 1301582, sendo: pensão
de reserva, 122~50; 0,14 por cento, 17t$32; do vencimento total 41i542 são pela província de Angola. Tem
1 aumento de 10 por cento sobre o sôldo, 27 anos de
serviço e 00 períodos.
Augusto César de Brito, 202~35, sendo: pensão de
reserva, 173,.$25; lei n." 888, 131586; 0,14 por conto,
15tS24; do vencimento total 2i3t$80 são pela província de
Moçamhique. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o
sôldo, 34 anos do serviço e 72 períodos.
Augusto Eduardo Marques, 220t$95, sendo: pensão de
reserva, 182~GO; lei n." 888, 18t$25; lei n.? 1:332, 2~M20.
Tom 1 aumento do 10 por cento sobre o süldo e 30 anos
de serviço.
Augusto Martins, 104:$80, sendo: pensão de reserva,
167tl50; lei D.O 888, 161575; lei 11.° 1:332, 61570; 0,14
por cento, 31585. Tom 1 aumento do 10 por cento sobre
o sôldo, 36 anos de serviço e 20 períodos.
Augusto dí!-Conceição Fontes. 2331503, sendo: pensão
de reserva, 182,&50; lei n.? 888, 181$25; lei n.? 1:332,
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20620; 0,14 por cento, 3;$08; do vencimento total 71670
são pelo Ministério do Interior. Tem 1 aumento de 10
por cento sobre o soldo, 30 anos de serviço, 16 períodos e vencimentos nos termos do decreto n." 18:252.
Aurélio Belisário Carrajola Travassos Neves, 262;$28,
sendo: pensão de reserva, 208815; lei n. o 888, 20;$81;
lei n.? 1:332, 24697; 0,14 por cento, 8,$35; do vencimento total 13a80 são pela província de Moçambique,
6~90 pelo Estado da índia e 6.690 pela província de
Cabo Verde. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o
sôldo, 38 anos de serviço, 37 períodos e diferencial.
Bento Moita, 240;$14, sendo: pensão do reserva,
187~50; lei n,? 888, 18~75; lei n.? 1:332, 37~50;'0,14
por cento, M39; do vencimento total 5M08 são pelo
Ministério do Interior. Tem 1 aumento de 10 por cento
sõbre o süldo, 40 anos de serviço e 28 períodos.
Bernardino José Setas, 198,.$26, sendo: pensão de reserva, 167~50; lei n." 888,16;$75; lei n," 1:3:32, 6570;
0,14 por cento, 7tS31. Tem 1 aumento de 10 por cento
sõbre o sôldo, 36 anos de serviço e 38 períodos.
Boaventura Augusto da Cunha Figueiredo, 203J93,
sendo: pensão de reservar 172650; lei n. ° 888, 1762r);
lei n." 1:332, 13680; 0,14 por cento, 6:38. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sóldo, 37 anos de serviço e 2 períodos.
Carlos Augusto Estrõla Seixas, 1991$37, sendo: peno
são de reserva, 1781375; lei n.? 888, 17687; 0,14 por
cento, 2675. Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre o
soldo, 35 anos de serviço e 13 períodos.
Carlos Júlio de Abreu o Sousa, 1281$84, sendo: pensão de reserva, 127650; 0,14 por cento, M34; do vencimento total 9~20 são pela província de Angola. Tem
1 aumento de 10 por cento sõbre o sôldo, 28 anos de
serviço e 7 períodos.
.
Caetano Alberto do Càrmo Azevedo, 201~27, sendo:
pensão de reserva, 162,$50; lei n.? 888, 16a25; 0,14
por cento, 22~52; do vencimento total 17t)25 são pela
província de 1\foc;:ambiqlle,80650 pela. província de Angola e 51>75 pelo Ministério do Interior. 'I'em 1 aumento
de 10 por cento sõbre o soldo, 35 anos de serviço e 117
períodos.
Celestino Maria dos Santos, 233a03, sendo: pensão
de reserva, 182~50; lei n. ° 888, 18625; lei n. o 1:332,
29.-$20; 0,14 por cento, 3608. Tem 1 aumento de 10 por
cento sôbre o sôldo,~39 anos de serviço e 16 períodos.
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Oristiano Guilherme Oordeiro, 135810, sendo: pensão
de reserva, 120654; lei n. ° 888, 2r$59; 0,14 por cento,
2697; do vencimento total 8~71 são pela província de
Angola. 'rem 31 anos de serviço e 17 períodos.
Oustódio António Marques, 328517, sendo: pensão de
reserva, 217~25; lei n.? 888, 21672; lei n.? 1:332,
60683; 0,14 por cento, 281$37; do vencimento total
39~06 são pela província de Angola, 7581 pela província de Moçambique e 23644 pela província de Cabo
Verde. Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre o soldo,
42 anos de serviço e 134 períodos.
Damião José Pêgo de Melo, 166~07, sendo: pensão
de reserva, 152650; lei n.? 888, 0615; 0,14 por cento,
4t$42; do vencimento total 10606 são pela província de
Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o
sõldo, 33 anos de serviço e 23 períodos.
David José de Oarvalho, 401549, sondo: pensão do
reserva, 206625; lei n. ° 888, 20562; lei n. ° 1:332,
140r$25; 0,14 por cento, 34t$37; do vencimento total
23816 são pela província de Timor e 177558 pela província de Angola. Tem 1 aumento do 10 por cento
sobre o sôldo, 52 anos de serviço e 180 períodos.
Domingos Oorreia Arouca Júnior, 52680, sendo: pensão de reserva, 505; 0,14 por cento, 2680. Tem 12 anos
de serviço e 16 períodos.
Delfim Bernardino Guimarãis, 72637, sendo: pensão
de reserva, 70645; 0,14 por cento, 1602. Tem 18 anos
de serviço e 11 períodos.
Eduardo Adolfo Jaime Picaluga, 340653, sendo: pensão de reserva, 22M87; lei n.? 888,22668; lei n." 1:332,
81;$67; 0,14 por cento, 91531; do vencimento total 46;$43
são pela província de S. Tomé e Príncipe. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o soldo, 44 anos de serviço e 44 períodos.
Eduardo da Fonseca Salter do Sousa, 61571, sendo:
pensão de reserva, 56581; 0,14 por cento, 4;$90; do
vencimento total 241$68 são pela província de Moçambique. Tem 15 anos de serviço o 28 períodos.
Eduardo Lima O'Oonner Shirley, 94;$06, sendo: pensão
de reserva, 84609; 0,14 por cento, 9697; do vencimento
total, 8595 são pela província de Moçambique e 4t$47
pela província de Macau. Tom 21 anos de serviço e 57
períodos.
Ernesto Augusto Pereira de Sales, 299680, sendo:
pensão de reserva, 217;$25; lei n." 888, 21672; lei
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n.? 1:332, 60i!83. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sobre o sõldo e 42 anos de serviço ..
Ernesto Xavier de Carvalho, 132M2, sendo: pensão
de reserva, 1271$50; 0,14 por cento, 41$62; do vencimento total 9i!43 são pela província da Guiné. Tem 1
aumento de 10 por cento sobre o soldo, 28 anos de serviço e 24 períodos.
Ernesto Estanislau da Veiga Ventura. 396660, sendo:
pensão de reserva, 249M8; lei n. ° 888, 24694; lei
n.? 1:332, 79683; 0,14 por cento, 42~35; do vencimento
total 18M4 são pela província de Moçambique, 73676
pela província de Angola, 147652 pola província de
Cabo Verde e 27666 pelo Ministério do Interior. Tem
2 aumentos de 10 por cento sôbre o soldo, 43 anos de
serviço e 214 períodos.
Eurico Máximo Carneira Coelho e Sousa, 112633,
sendo: pensão de reserva, 107t'P25; 0,14 por cento, M08;
do vencimento total 20M2 são pela província de Angola.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o sôldo, 22 anos
de serviço e 24 períodos.
Fortunato Pires, 347643, sendo: pensão de reserva,
20M25; lei n.? 888, 20tll6~; lei n." 1:332, 99tll;0,14 por
cento, 21ri156;do vencimento total 59M2 são pela província da Guiné, 141578 pela província de Cabo Verde e
73t$90 pela província do Moçambique. Tem 1 aumento
de 10 por cento sobro o süldo, 47 anos de serviço e 112
períodos.
Francisco António de Almeida Moreira, 1271$50de pensão de reserva. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre
o sõldo e 28 anos do serviço.
Francisco de Assiz Crispim, 246t$89, sendo: pensão de
reserva, 1821$50; lei n." 888, 181>25; lei n." 1:332,
291>20; 0,14 por cento, lGt$94; do vencimento total
63630 são pela província de Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sõldo, 39 anos de serviço e 88 períodos.
Francisco Assiz da Silva Ramos, 4321>55, sendo: pensão de reserva, 226~87; lei n.? 888, 22668; lei n." 1:332,
145619; 0,14 por cento, 37681; do vencimento total
262688 são pela província de Angola. Tem 2 aumentos
de 10 por cento sobre o sôldo, 51 anos de serviço e 196
períodos.
Francisco Bastos de Matos, 259615, sendo: pensão de
reserva, 187n50; lei n." 888, 18tll75; lei n.? 1:332,
37650; 0,14 por cento, lM40; do vencimento total
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2M91 são pela província de Angola. Tem 1 aumento de
10 por cento sobre o sõldo, 40 anos de serviço e 80 períodos.
Francisco de Castro Freire, 6M36 de pensão de reserva. Tem lG anos de serviço.
Francisco da Conceição dos Reis Severo, 344t$54,
sendo: pensão de reserva, 206625; lei n. ° 888, 20,$62;
lei n. ° 1:332, 996; 0,14 por cento, 18567; do vencimento
total 102662 são pela província de Angola. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sóldo, 47 anos de serviço e 97 períodos.
Francisco Geraldo Pereira, 186t$29, sendo: pensão
de reserva, 147 t$72; lei n.? 888, 14677; 0,14 por cento,
23r~80; do vencimento total 31~92 são pela província
de Angola. Tem 35 anos de serviço e 13G períodos.
Francisco Joaquim Ferreira, 253,$56, sendo: pensão
de reserva, 187t$50; lei n. ° 888, 18675; lei n. ° 1:332,
37t$5Q; 0,14 por cento, 9;$81; do vencimento total 38t$03
são pela província de Angola. Tem 1 aumento de 10 por
cento sobre o sôldo, 40 anos de serviço e 51 períodos.
Francisco Lopes de Oliveira, 273tS15, sendo: pensão
de reserva, 192;$50; lei n." 888, 19;$25; lei n.? 1:332,
46~20; 0,14 por cento, 1M20; do vencimento total
66;$62 são pela província de Angola. Tem 1 aumento de
10 por cento sõbre o soldo, 41 anos de serviço e 79 períodos.'
Fraucisco Matias Falcão, 253;$65, sendo: pensão de
reserva, 19M25; lei n.? 888,19652; lei n.? 1:332, 23M3;
0,14 por cento, 15r$45; do vencimento total 73642 são
pela província de Moçambique. Tem 2 aumentos de 10
por cento sõbre o sõldo, 38 anos de serviço e 73 períodos.
Francisco de Passos Brandão, 266;$03, sendo: pensão
de reserva, 192650; lei n." 888, 19625; lei n.? 1:332,
46620; 0,14 por cento, 8608; do vencimento total 6648
são pela província de Angola. Tem 1 aumento de 10
por cento sôbre o sôldo, 41 anos de serviço e 42 períodos.
Francisco Pereira, 175644, sendo: pensão de reserva,
147672; lei n." 888,141$77; 0,14 por cento, 12695; do
vencimento total 10602 são pela província de Moçambique e 10602 pela província de Angola. Tem 35 anos
de serviço e 74 períodos.
Francisco Ramos, 252t$94, sendo: pensão de reserva,
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200575; lei n. ° 888, 20507; lei n." 1:332, 32612. Tem
2 aumentos de 10 po:' cento sobre o soldo e 39 anos de
serviço.
Francisco Rasquilho da Fonseca, 126640, sendo: pensão de reserva, 120645; 0,14 por cento, 5695; do vencimento total 4635 são pela província de Moçambique.
Tem 29 anos de serviço e 34 períodos.
Francisco Rodrigues Limão, 177682, sendo: pensão
de reserva, 152650; lei n. ° 888, 9,a1~; 0,14 por cento,
16tH 7; do vencimento total 16614 são pela provincia de
Moçambique e 21652 pela província de Angola. Tem 1
aumento de 10 por cento sobre o sõldo, 33 anos de serviço e 84 períodos.
Francisco Rodrigues Peixoto, 229697, sendo: pensão
de reserva, 170645; lei n.? 888, 17604; lei n." 1:332,
34608; 0,14 por cento, 8640; do vencimento total 34634
são pela província de Angola. Tem 40 anos de serviço
e 48 períodos.
Francisco Rosas, 403527, sendo: pensão de reserva,
226587; lei D.O 888, 22t$68; lei n." 1:332, 127604; 0,14
por cento, 26668; do vencimento total 57661 são pela
província de Moçambique e 131668 pela provincia de
Angola. Tem 2 aumentos de'"10 por cento sôbro o soldo,
49 anos de serviço e 126 períodos.
Francisco de Serpa Machado Pimentel, 158618 de
pensão. de reserva. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sobre o sõldo, 30 anos de serviço e diferencial.
Francisco da Silva, 230572, sendo: pensão de reserva,
182550; lei n. ° 888, 18625; lei n. ° 1:332, 29620; 0,14
por cento, 677. Tem 1 aumento de 10 por cento sobro o
sôldo, 39 anos de serviço o 4 períodos.
Francisco da Silva Rijo, 301573, sendo: pensão de
reserva, 211[;75; lei n." 888, 21517; lei n," 1:332,
50i$82; 0,14 por cento, 17t$99; do vencimento total
29640 são pela província de Angola e 14570 pela província de Moçambique. Tem 2 aumentos de 10 por conto
sõbre o sôldo, 41 anos de serviço e 85 períodos.
Frederico Augusto Santa Clara, 283,a29, sendo: pensão de reserva, 224584; lei n." 888,22648; lei n.? 1:332,
3M!..l7. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o sõldo
e 39 anos de serviço,
Faustino do Sá Nogueira, 75/J de pensão de reserva.
Tem 19 anos de serviço.
Gemeniano Saraiva, 274689, sendo: pensão de resorva, Hl2650; lei n. ° 888, 19625; lei n,° 1:332, 46620;
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0,14 por cento, 16694; do vencimento total 6670 são
pela província de S. Tomé e Príncipe, 601$30 pela província de Moçambique, 13t$40 pela província de Timor e
20610 pela província de Angola. Tem 1 aumento de 10
por cento sôbre o sõldo, 41 anos de serviço e 88 períodos.
Genésio Joaquim Correia Barrento, 164a75, sendo:
pensão de reserva, 147650; lei n." 888,5690; 0,14 por
cento, 11635; do vencimento total 10~28 são pela província de Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por cento
sõbre o soldo, 32 anos de serviço o 50 períodos.
Guilherme da Rocha Sarsfield, 56ó81 de pensão de
reserva. Tem. 15 anos de serviço.
Guilherme Spinola de Melo, 326a26, sendo: pensão
de reserva, 217t$25; lei n.? 888, 21i172; lei n.? 1:332,
60683; 0,14 por cento, 26646; do vencimento total
147659 são pela província de S. Tomé e Príncipe. Tem
2 aumentos de 10 por cento sobre o sõldo, 42 anos de
serviço e 125 períodos.
Guilhermino da Purificação Mendes, 288647, sendo:
pensão de reserva, 197650; lei n. o 888, 19650; lei
n.? 1:332, 55630; 0,14 por cento, 1M17; do vencimento
total 27644 são pela província de Angola e 20658 pela
província de Timor. Tem 1 aumento de 10 por cento
sobre o sõldo, 42 anos de serviço e 84 periodos.
Henrique Carrusca, 179688, sendo: pensão de reserva, 172697; lei n. o 888, 6t$91. Tem 2 aumentos de
10 por cento sõbre o sôldo, 32 anos de serviço e diferencial.
Hipólito António Ferreira, 263t$33, sendo: pensão de
reserva, 179654; lei n. o 888, 17695; lei n,o 1:332,
50627; 0,14 por cento, 1M57; do vencimento total
37656 são pela província de Angola e 501$08 pela província de Moçambique. Tem 42 anos de serviço e 89
períodos.
Horácio César Machado, 309t$88, sendo: pensão de
reserva, 202;5150; lei n,o 888, 20t$25; lei n. o 1:332,
64t$80; 0,14 por cento, 22633; do vencimento total
86t$47 são pela província de Macau e 79626 pela província de Angola. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre
o sôldo, 43 anos de serviço e 116 períodos.
Henrique Figuoiredo Santos, 102650 de pensão do reserva, sendo 3M19 pelo Ministério das Finanças. Tem 1
aumento do 10 por cento sõbre o soldo e 23 anos de
serviço.
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Humberto de Faria Resende, 164618 de pensão de
reserva. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o soldo,
30 anos do serviço e diferencial.
Henrique Guilherme da Costa Carvalho, 300~07,
sendo: pensão de reserva, 1971$50; lei n. ° 888, 191$75;
lei n.? 1:332, 5M30; 0,14 por cento, 27~52; do venci ..
mento total 1421$80 são pela província de Angola. Tem
1 aumento de 10 por cento sôbre o sôldo, 42 anos de
serviço e 143 períodos.
-,
Henrique Jacinto Ferreira de Carvalho, 1491$52 de
pensão de reserva. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sôbre o soldo, 28 anos de serviço e diferencial.
Henrique Ribeiro, 24'11$79, sendo: pensão de reserva,
187650; lei n.? 888, 181$75; lei n." 1:332, 371$50; 0,14
por cento, 41$04. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre
o sõldo, 40 anos de serviço e 21 períodos.
Inácio Maria da Costa, 2471$21, sendo: pensão de reserva, 1871$50; lei n.? 888, 181$75; lei n." 1:332,371$50;
0,14 por cento, 31$46. Tem 1 aumento de 10 por cento
sôbre o sôldo, 40 anos de serviço e 18 períodos.
Isidro da Silva Parente, 1921$49, sendo: pensão de
reserva, 1671$50; lei n.? 888, 161$75; lei n." 1:332, 61$70;
0,14 por cento, 1a54. Tem 1 aumento de 10 por cento
sôbre o sõldo, 36 anos de serviço e 8 períodos.
Lopo Maria do Carmo, 1751$33, sendo: pensão de reserva, 1561$75; lei n." 888, 31513; 0,14 por cento, 15645;
do vencimento total 501$90 são pela província de Angola. Tem 2 aumentos do 10 por cento sôbre o sôldo,
31 anos de serviço e 73 períodos.
Lourenço Rodrigues Saldanha, 1471$85. sendo: pensão
de reserva, 1341$09; lei n.? 888, 51$36; 0,14 por cento,
8540; do vencimento total 411$58 são pela província de
Angola. Tem 32 anos de serviço e 48 períodos.
Lúcio Tolentino da Costa, 9:.>1$64,sendo: pensão de
reserva, 901$81; 0,14 por cento, 21$83; do vencimento
total 41$45 são pela província de S. 'I'omé e Príncipe.
Tem 21 anos de serviço e 15 períodos.
Jacinto Ferreira da Silva, 218t\28, sendo: pensão de
reserva, 1771$50; lei n." 888, 17t\75; lei n.? 1:332,
2M30; 0,14 por cento, 11$73; do vencimento total 5t\74
são pela província de Moçambique. Tem 1 aumento de
10 por cento sobre o sõldo, 38 anos de serviço e \) períodos.
Jaime Augusto da Fonseca Mosquito. Padrão, 18555!),
sondo: pensão de reserva, 1781546; lei n. ° 8tl8, 71$13.
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Tem 3 aumentos de 10 por cento sôbre o sõldo o 32 anos
de serviço.
Jerónimo Cândido Cabral Madeira, 97t$50 de pensão
de reserva. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o
sôldo e 21 anos de serviço.
.Ieaualdo de Jesus Maria Alves, 161t$65, sendo: pens110 de reserva, 152t$50; lei n. ° 888, 9;$15. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o sõldo e 33 anos de serviço.
João Carlos Pinto Ribeiro, 246t163, sendo: pensão de
reserva, 187650; lei n." 888,18675; lei n." 1:33'2, 37;$50;
0,14 por cento, 2688. Tem 1 aumento de 10 por cento _
sôbre o sôldol 40 anos de serviço e 15 períodos.
João Nunes Balbino Dias, 168t$09, sendo: pensão de
reserva, 147t!72; lei n." 888, 14~77; 0,14 por cento,
5,;560; do vencimento total 9~60 são pela província de
Moçambique. Tem 35 anos de serviço e 32 períodos.
João de Oliveira e Sousa, 671>78, sendo: pensão de
reserva, 66a27; 0,14 por cento, M51. Tem 16 anos de
serviço e 8 períodos.
João Joaquim de Almeida, 277i$54, sendo: pensão de
reserva, Hl2,$50; lei n, o 888, 191525; lei n. ° 1:332,
46t$20; 0,14 por cento, 19659; do vencimento total 54a08
são pela província de Moçambique, 6676 pela província
do Timor e 20628 pela província de Angola. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbro o sôldo, 41 anos do serviço o 102 períodos.
João Francisco Páscoa, 297 il17, sondo: pensão de reserva, 202650; lei n.? 888,20625; lei n.? 1:332, 64t580;
0,14 por conto, 9~62; do voncimento total 20a73 são
pela província de Moçambique o lBt582 pelo Ministério
do Interior. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o
sôldo, 43 anos de serviço e 50 períodos.
João José Vinagre, 294649, sendo: pensão de reserva,
197650; lei n." 888,191$75; lei n.? 1:3:32, 5M30; 0,14
por cento, 21;$94; do vencimento total UlOl são pela
província de Timor e 1261$18 pela província de Angola.
Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o soldo, 42 anos
de serviço e 114 períodos.
João Martins da Silva, 263~38, sendo: pensão de 1'0serva, 1871$50; loi n.? 888, 18a75; lei n." 1::332,37650;
0,14 por cento, 19i$63; do vencimento total 32t$92 são
pelo Ministério das Colónias, sendo Moçambique a última província onde serviu. Tem 1 aumento de 10 por
cento sôbre o sõldo, 40 anos de serviço e 102 períodos .
.I
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João Baptista Gaspar, 32411596, sendo: pensão de reserva, 206625; lei n. o 888, 20rS62; lei n. o 1: 332, 82650;
0,14 por cento, lM59; do vencimento total 101i$08 s110
pela província de Moçambique. Tem 1 aumento de 10
por cento sôbre o sõldo, 45 anos de serviço e 81 períodos.
João António de Almeida Tavares, 276tl40, sendo :
pensão de reserva, 19M50; lei n. o 888, 10675; lei
n." 1:33;,?, 5M30; 0,14 por cento, 3685. 'l'em 1 aumento
de 10 por cento sôbre o soldo, 42 anos de serviço e 20
períodos.
. João Palmeiro Pinto, 113~63, sendo: pensão de reserva, l1M36; 0,14 por cento, 2627; do vencimento
total 16683 são pelo Ministério do Interior. Tem 27 anos
de serviço e 13 períodos.
João Maria da Cunha Fajardo Losvelos de Ortigosa,
118652, sendo: pensão de reserva, 115a00; 0,14 por
cento, 2662. Tem 28 anos de serviço e 15 períodos.
João Lino, 135638, sendo: pensão de reserva, 132650;
0,14 por cento, 2682; do vencimento total 4tS66 são pela
província de Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por
cento sobro o sõldo, 29 anos de serviço fl 15 períodos.
João Bento de Sequeira Lopes Viana, 182609, sendo:
pensão de reserva, 147J72; lei n," 888, 14677; 0,14
por cento, 19660; do vencimento total 57622 são pela
província de Angola e 3lr$21 pela província de Moçambique. Tem 35 anos de serviço e 112 períodos.
João Carlos de Mendonça, 61,536 de pensão de 1'0serva, sendo 71)67 pelo Ministério do Interior. Tem 16
anos de serviço.
João David Ribeiro de Andrade, 234ib95, sendo: ponsão de reserva, 182650; lei u. o 888, 18;325; lei n. ° 1:332,
291)20; 0,14 por cento, 51J; do vencimento total 241$09
são pela província de S. Tomé e Príncipe, 611102pelo
Ministério das Finanças e 12a04 pelo Ministério do Interior. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre
sôldo,
39 anos de serviço e 26 periodos.
João Fernandes Barradas, 283t552, sendo: pensão de
reserva, 197é50; lei n." 888, 10675; lei n." 1:a;32,
55530; 0,14 por cento, 10tS07; do vencimento total 60675
são pela província de Angola. 'I'em 1 aumento de 10
por cento sõbre o soldo, 42 anos de serviço e 57 poríodos.
João Gomes, 263573, sondo : pensão de reserva,
192650; lei n." 888} 19~25; lei n.? 1:332, 4G~20; 0,14
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por cento, 5677. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre
o sôldo, 41 anos do serviço e 30 períodos.
João José Santana Banazol, 102650 de pensão de reserva. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sõldo o
23 anos de serviço.
João Luiz de Castro, 304640, sendo: pensão de resorva, 202650; lei n.? 888, 20625; lei n." 1:332, 64680;
0,14 por cento, 16694; do vencimento total 92605 são
pela província do Angola. Tem 1 aumento de 10 por
cento sõbre o sôldo, 43 anos do serviço e 88 períodos.
João Luiz de Sousa Durão, 314641, sendo: pensão
de reserva, 217625; lei n." 888, 21v>72; lei n.? 1:332,
60i$83; 0,14 por cento, 14{j,61; do vencimento total
22rJ,45 são pela província de Moçambique, 14~97 pela
província de Angola e 14697 pela província de Timor.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o soldo, 42 anos
de serviço e 69 períodos.
J oão Macedo de Freitas, 208{j,74, sendo: pensão de
reserva, 172650; lei n.? 888, 17rJ,25; lei n.? 1:332,
13rJ,80; 0,14 por cento, 5t$Hl; do vencimento total
28{j,20 são pela província de Angola. 'I'em 1 aumento
de 10 por cento sobre o sôldo, 37 anos de serviço e 27
períodos.
João Maria Jonet, 30li592, sendo: pensão de reserva;
197íS50; lei D.O 888, HM75; lei n.? 1:332, 5M30; 0,14
por cento, 34rJ,37; do vencimento total 36{j,53 são pela
província da Guiné, 14t$61 pela província de Angola e
138;$83 pela província de Moçambique. Tem 1 aumento
de 10 por conto sôbro o sôldo, 42 anos de serviço e 194
períodos.
João Pereira Gonçalves, 262676, sondo: pensão de
reserva, 102;$50; lei n.? 888, 19rJ,25; lei n." 1:332,
46520; 0,14 por cento, 4{j,81; do vencimento total
251563 são pelo Ministério do Interior. Tem 1 aumento
de 10 por cento sobro o sôldo, 41 anos de serviço e 25
períodos.
João Vicente Fernandes Corado, 224,520, sendo: pensão de reserva, 170..545; lei n." 888,17604; lei n.? 1:332,
34;S0\.l; 0,14 pOl" cento, 2662. Tem 1 aumento de 10 por
conto sobro o soldo, 40 anos de serviço e 15 períodos.
Joaquim Alberto da Silveira, 90581 de pensão de
reserva. Tem 21 anos do serviço e diferencial.
Joaquim António de Morais, 1781$94, sendo: pensão
do reserva, 162rJ,50; lei n." 888, 16~25; 0,14 por cento,
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,$19. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbra o sôldo, 35
anos de serviço o 1 período.
Joaquim Augusto Jordão Guerra, 140,$25 de pensão
de reserva, sendo 70all pelo Ministério das Finanças.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o soldo e 28
anos de serviço.
Joaquim Oarlos Pereira, 145635, sendo: pensão do
reserva, 1421550; lei n. o 888, 2~85. Tom 1 aumento de
10 por cento sobre o soldo e 31 anos de serviço.
J oaq uim da Oosta Robocho, 2601$83, sondo: pensão
de reserva, 192650; lei n." 888, HM25; lei n.? 1:332,
46620; 0,14 por cento, 2~S88.Tem 1 aumonto de 10
por cento sobre o soldo, 41 anos de serviço e 15 poríodos.
Joaquim da Costa Saleiro, 183656, sendo: pensão do
reserva, 162650; lei n." 888, 16625; 0,14 por cento,
4681. Tem 1 aumento do 10 por cento sobre o sôldo,
35 anos de serviço e 25 períodos.
Joaquim Gonçalves, 216655, sendo: pensão de reserva, 177650; lei n. o 888, 17875; lei n. o 1:332, 21~30.
Tem 1 aumento de 10 por conto sõbre o soldo e 38 anos
de serviço.
Joaquim José Marque~ Moreira, 189~57, sendo: pensão
de reserva, 17868-1; lei n. o 888, 10t573. Tem 2 aumentos
de 10 por cento sõbre o soldo, 33 anos de serviço e diferencial.
Joaquim Quintiuo Borges, 253536, sendo: pensão de
reserva, 200~75; lei n," 888,20607;
lei n." 1:332,
32M2; 0,14 por cento, M2. Tem .2 aumentos de 10 por
cento sôbro o sõldo, 39 anos de serviço e 2 períodos.
Joaquim Luiz Ferreira de Barros, 316630, sendo: pensão de reserva, 222,$75; lei n.? 888, 22[,27; lei n.? 1:332,
71628. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o soldo
e 43 anos de serviço.
Joaquim Matias, 270623, sendo: pensão de reserva,
206625; lei n." 888, 20t$G2; lei n.? 1:332, 41625; 0,14
por cento, 2611. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbro
o sõldo, 40 anos de serviço e 10 períodos.
Joaquim António Pereira, 352ô24, sendo: pensão de
reserva, 20ô,j25; lei n." 888, :!06ô2; lei n.? 1:332, !)~M;
0,14 por cento, 2ôai37; do vencimento total 7,j4U silo
pela província de Moçambique e 8U688 pela província
de Angola. Tem 1 aumento do 10 por cento sõbre o
sôldo, 47 anos de serviço e ] 37 períodos.
Joaquim Caetano da Silva, 270a02, sendo: pensão de
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reserva, 208;1$71;loi n.? 888,20587; lei n.? 1:332,16669;
0,14 por cento, 33575; do vencimento total 10M16 são
pela província de Angola. Tem 3 aumentos de 10 por
cento sobre o saldo, 37 anos de serviço e 102 períodos.
Joaquim Gonçalves dos Reis, 257641, sendo: pensão
de reserva, 187;$50; lei n.? 888, 181$75; lei n." 1:332,
37650; 0,14 por cento, 13;$66; do vencimento total H:l629
são pela província de Moçambique e 19629 pela província de Macau. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o
sõldo, 40 anos de serviço o 71 períodos.
Joaquim Inácio de Jesus Caeiro, 24M 50, sendo: pensão de reserva, 182aõO; lei n. o 888, 18525; lei n, o 1:332,
291520; 0,14 por cento, 11;$55; do vencimento total
491552 são pela província de Moçambique e 18657 pela
província de Angola. Tem 1 aumento de 10 por cento
sobre o soldo, m) anos de serviço e 60 períodos.
Joaquim Pedro de l\fagalhãis Gama, 2161$10, sendo:
pensão de resorva, 16h~36; lei n." 888, 16613; lei
n. o 1:1332,19t$36; 0,14 por cento, 19;$25; do vencimento
total 51~12 são pela província de Angola, 391576 pela
província de Moçambique e 22tJ)72 pela província de
S. Tomé e Príncipe. Tom 32 anos de serviço e 110 períodos.
Jordão Abel Rodrignes, i302;$96, sendo: pensão de
reserva, H'M50; l(li n." 888,191$75;
lei n.? 1:332, 55630;
0,14: por cento, 30M1; do vencimento total 1731504 são
pela província de :\10çambique. Tem 1 aumento do 10
por cento sobre o sôldo, 42 anos de serviço e 158 poríodos.
José Manuel Baptista Lopes, 31Ot$07, sendo : pensão
de reserva, 202rS5U; lei n." 888,20625; lei n." 1:332,
64680; 0,14 por cento, 22652; do vencimento total 43620
são pela província de Angola, 7tS20 pola província de
S. 'I'omé e Príncipe e 14MO pela província da Guiné.
Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o sóldo, 43 anos
do serviço e 117 períodos.
José de Almeida Valo Júnior, :mi36on, sendo: pensão
do reserva, 182tS50; lei n.? R8H, 18625; lei u.? 1:332,
2~M20; 0,14 por cento, iMOS. Tom 1 aumento de 10 por
cento sobro o soldo, 3\) anos de serviço e 16 períodos.
José Manuel Vieira Castro Silva, 10M, sendo: pensão de reserva, 9\)622; 0,14 por conto, 5Q.78. Tem 1 aumento de 10 por cento sabre o sôldo, :?1 anos de serviço, 28 períodos e diferencial.
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José da Conceição, 232664, sendo: pensão de reserva,
182650; lei n." 888, 18t$25; lei n." 1:332, ~!M20; 0,14,
por cento, ~669. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre
o sõldo, 39 anos de serviço e 14 períodos.
José Alves de Sá, 3181'515, sendo: pensão de reserva,
2021550; lei n." 888,20625; lei n." 1:332, 64t$80; 0,14
por cento, 30t$60; do vencimento total 81D37 Silo pela
província de Angola e 36t$98 pela província de S. Tomé
e Príncipe. Tem 1 aumento de 10 por conto sobro o
soldo, 43 anos de serviço e 159 períodos.
Josó Antunes, 292,632, sendo: pensão de reserva,
192650; lei n.? 888,19625; lei n." 1:332, 46i$20; 0,14
por cento, 34b37; do vencimento total 128816 são pela
província de Angola. Tem 1 aumento de 10 por conto
sobre o soldo, 41 anos de serviço e 212 períodos.
José Arede Santa, 290682, sendo: pensão de reserva
202850; lei n.", 888,20625; lei n.? 1:332, 64t$80; 0,14
por cento, 3;$27. Tem 1 aumonto de 10 por cento sobre
o soldo, 43 anos de serviço o 17 períodos.
José Augusto Moreira Gomes Ribeiro, 313t577, sendo:
pensão de reserva, 217,$25; lei n.? 888, 21,$72; lei
n. ° 1:332, 601$83; 0,14 pJ)r cento, 1iM97 ; do vencimento
total 22641 são pela província de Moçani biq ue e 7647
pela província de Angola. Tem 2 aumentos do 10 por
cento sobre o sôldo, 42 anos do serviço e 56 períodos.
José Augusto Teles, 1HM51, sendo: pensão de reserva,
115t$36; 0,14 por cento, 4615. Tem 26 anos de serviço,
22 períodos e diferencial.
José Bernardino Ribeiro Júnior, 317~78, sendo: pensão de reserva, 222t$75; lei n." 888,22627; lei n." 1:332,
711'528; 0,14 por cento, 1t$48. Tem 2 aumentos de 10 por
cento sobre o soldo, 43 anos de serviço e 7 períodos.
José Cândido Martinó, 344t550, sendo: pensão de reserva, 226~87; lei n.? 888, 22tS68; lei n.? 1:332, 90672;
0,14 por cento, 4t$23. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sôbre o sôldo , 45 anos de serviço e 20 períodos.
José Carlos de Sousa Teles, 45M5 de pensão de reserva. Tem 12 anos de serviço.
José Castanheira Nunes, 122t$50 de pensão de reserva.
Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o soldo e 27 anos
de serviço.
José Esteves Robalo Oordeiro, 171i$4:1,sendo: pensão
de reserva, 147672; lei n." 888, 14tS77; 0,14 por (lento,
8692; do vencimento total 24~4f) são pela província de
Angola. Tem 35 anos de serviço e 51 períodos.
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José Francisco Lopes, 344;$56, sondo: pensão de roserva, 226,~87 ; lei n." R88, 22,)68; lei n." 1:332, 81r)67;
0,14 por cento, 13~34; do vencimento total 15~66 são
pela província de Angola, 7~83 pela província de Moçambique o 23tS40 pela província de Cabo Verde. 'I'om
2 aumentos de 10 por conto sobre o sóldo, 44 anos do
serviço e 6:3 períodos.
José Gomos, 259tH5,scndo:
pensão de reserva,
187iS50; lei n." 888,181$75;
lei n.? 1:332, 37;550; 0,14
por cento, 15t$40; do vencimento total llM43 são pela
província da Guiné a 32630 pela província de Angola.
Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o sõldo, 40 anos
de serviço e 80 períodos.
José Guilhermino, 2601$60, sondo: pensão de reserva,
187~50; lei n." 888, 18575; lei n.? 1:332, 37;$50; 0,14
por cento, 16694; do vencimento total 6M17 são pela
província do Angola. Tem 1 aumento de 10 por cento
sôbre o soldo, 40 anos de serviço e 88 períodos.
José de Jesus, 2751$43, sendo: pensão de reserva,
197;$50; lei n." 888,19515;
lei n.? 1:332, 5M30; 0,14
por cento, 2a88. Tom 1 aumonto do 10 por conto sobre
o sôldo, 42 anos de serviço e 15 períodos.
José Joaquim Afonso, 252;$87, sendo: pensão de reserva, 17M; lei n." 888, 17;$50; lei n.? 1:332, 426; 0,14
por cento, ,181$37; do vencimento total 12b33 são pelo
Estado da India e 30tS83 pela província de Moçambique.
Tem 41 anos de serviço e 105 períodos.
José Joaquim Pereira de Castro, 3581$32, sendo: pensão de reserva, 2261$87; lei n.? 888, 226G8; lei n.? 1:332,
81667; 0,14 por cento, ~7;$10; do vencimento total
56698 são pela província de Angola e 122610 pela província do Moçambique. Tem 2 aumentos do 10 por cento
sobre o soldo, 44 anos de serviço e 128 períodos.
José Lúcio da Fonseca Saraiva Caldeira, 248625,
sendo: pensão de reserva, 180575; lei n,° 888, 188\)7;
lei n.? 1:332, lM18; 0,14 por cento, 241535; do vencimento total (1)70 são pela província de Macau, 13641
pela província de Moçambique e 40tS25 pela província
de Angola. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o
soldo, 37 anos do serviço e ] 15 períodos.
José da Luz 2711523, sendo: pensão de reserva,
102t$50; lei n." 888, 10tl25; lei n.? 1::332,46,520; 0,14
por conto, 13t$28; do vencimento total 8M93 são pela
província do Angola. Tem 1 aumento de 10 por cento
sôbre o sõldo, 41 anos do serviço o 69 períodos.
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José Manuel Ohiote, 2791528, sendo: pensão de reserva,
197850; lei n.? 888, 1íM75; lei n.? 1:332. [)M30; 0,14
por cento, 6tS73. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre
o sôldo, 42 anos de serviço e 35 períodos.
José Maria Fernandes, 25M28, sendo: pensão de reserva, 182650; lei n." 888, 181525; lei n." 1:332, 29~20;
0,14 por cento, 27533; do vencimento total 26tS38 são
pela provincia de Moçambique e 92tS35 pela província
de Angola. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o
soldo, 39 anos de serviço e 142 períodos.
José Maria Gomos Rascão, 28íM87, sendo: pensão do
reserva, 197650; lei n. ° 888, 19675; lei n. o 1:332,
5M30; 0,14 por conto, 17632; do vencimento total
5M21 são pela província de Angola e 5M21 pela província de Macau. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbro
sõldo, 42 anos de serviço e 90 períodos.
José Martins, 14.:7646, sendo: pensão de reserva,
142650; lei n.? 888, 2r$85; 0,14 por cento, 2611; do
vencimento total 4675 são pela província de Moçamhique. Tem 1 aumento do 10 por cento sõbrc
sõldo, 31
anos de serviço e 11 períodos.
José Maria de Sousa. Nápoles, 70643 de pensão de
reserva. Tem 18 anos do serviço.
José Martins Barbosa, 92663, sendo: pensão do 1'0serva, 88550; 0,14 por cento, 4M3. Tom 1 aumento de
10 por cento sôbre o soldo, 19 anos de serviço, 20 períodos e diferencial.
José Paulo Bureau, 134575 do pensão de reserva.
Tem 2 aumentos do 10 por cento sobre o soldo e 27
anos de serviço.
José Pedro Canelas, 4101589, sendo: pensão de reserva, 226587; lei n." 888, 225G8; lei n.? 1:332, 127504;
0,14 por cento, 34;$30; do vencimonto total 117;$32 são
pela província de Angola, 83580 pela província de Moçambique e 16676 pela província de Macau. Têm 2 aumentos de 10 por cento sobre o sõldo, 49 anos de serviço e 162 períodos.
José Peixoto da Cunha Moreira, 116t592 , sendo: pensão de reserva, 1121550; 0,14 por cento, 4tS42; do vencimento total 18t$70 são pela província de Angola. Tem
1 aumento de 10 por cento sõbro o sôldo, 25 anos de
serviço e 23 períodos.
José Pereira da Cunha, 143,567. sendo: pensão de 1'0serva, 122550; 0,14 por cento, 2Hl1 7; do vencimento
total 1W64 são pela província de Angola, 15696 pela
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província
de Macau e 26;$60 pela província de Timor.
Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o soldo, 27 anos
de serviço e 110 períodos.
José Ricardo,
245t$67, sendo:
pensão de reserva,
187~50; lei n." 888, 18t$75; lei n.? 1:332, 37;$50; 0,14
por cento, ló92. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre
o sõldo , 40 anos de serviço o 10 períodos.
José Teixeira de Morais, 229;$05, sendo: pensão de
reserva, 182t$50; lei n. ° 888, 181$25; lei n. ° 1:332, 29;$20.
Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o sôldo e 39 anos
de serviço.
José Antunes Baptista, 161;$25 de pensão de reserva.
Tem 30 anos de serviço, 2 aumentos de 10 por cento
sobre o soldo e diferencial.
José Joaquim de Almeida, 267;$38, sendo: pensão de
reserva, 192650; lei n." 888, 19li25; lei n." 1:332,46;$20;
0,14 por cento, 9:1$43; do vencimento total 39;$12 são
pela província
de Angola.
Tem 1 aumento de 10 por
cento sobre o soldo, 41 anos de serviço e 49 períodos.
José Luiz da Cruz, 321r$33, sendo: pensão de reserva,
206;$25; lei n." 888,20;:$62; lei n." 1:332,74;$25; 0,14
por cento, 20~21; do vencimento total 109li50 são pela
província
de Angola. Tem 1 aumento de 10 por cento
sóbre o soldo, 44 anos do serviço e 105 períodos.
José Rodrigues
Gaspar,
303li18, sendo: pensão ele
reserva, 217i$25; lei n.? ~88, 21~72; lei n.? 1:332, 60;583;
0,14 por cento, 3~38. 'rem 2 aumentos de 10 por cento
sobro o sóldo, 42 anos de serviço e 16 períodos.
José Maria Ferreira
da Cunha Júnior, 87650 do pensão de reserva, sendo 21a85 pelo Ministério do Interior.
Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o sõldo e 20 anos
de serviço.
José Vaz da Costa Roxo, 22M98, sendo: pensão de
reserva, 177650; lei n." 888, 17675; lei n.? 1:332, 2M30;
0,14 por cento, 9M3; do vencimento total 11688 são
pela província
de Moçambique
e 59640 pela província
de Timor. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sõldo,
38 anos de serviço e 49 períodos.
José Lopes, 30M51, sendo: pensão de reserva, 217 ;$25;
lei n.? 888, 2M72; loi n.? 1:332, 60683; 0,14 por cento,
M71. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o soldo,
42 anos de serviço e 27 períodos.
José Soares Ferreira,
273612, sendo : pensão de resorva, 192t$50; lei n.? 888, 19625; lei n.? 1:332,46;$20;
0,14 por cento, lM17; do vencimento total 33630 são
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pela província de Angola e 26664 pela província de Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o süldo,
41 anos de serviço e 80 períodos.
José da Luz Brito, 30M03, sendo: pensão de reserva, 211675; lei n. ° 888, 21617; lei n,° 1:332, 50682;
0,14 por cento, 23629; do vencimento total 82637 são
pela província
de Angola. Tem 2 aumentos de 10 por
cento sobre o sôldo, 41 anos de serviço e 110 períodos.
José Marques,
213;$77, sendo: pensão de reserva,
1781$75; lei n.? 888, 17~87; 0,14 por cento, 17;$15; do
vencimento
total 73;$29 são pela província de Angola e
6,$10 pela província de Moçambique. Tem 2 aumentos
de 10 por cento sõbre o sôldo, 35 anos de serviço e 81
períodos.
José Alexandrino
Paula Pinto, 256tS64, sendo: pensão
de reserva,
187650; lei n. ° 888, 18tl75; lei n. o 1:332,
37650; 0,14 por cento, 12689; do vencimento
total
5M28 são pela província de S. Tomé e Príncipe. 'rem
1 aumento de 10 por cento sobre o sôldo, 40 anos de
serviço e 67 períodos.
José Marinho dos Santos, 335,$93, sendo: pensão de
reserva, 206;$25; lei n," 888lo20t$62;
lei n.? 1:332,82650;
0,14 por cento, 261556; do vencimento total 186650 são
pela província
de Angola. Tom 1 aumento de 10 por
cento sõbre o sõldo, 45 anos de serviço e 138 períodos.
José Mendes Alçada, 327663, sendo: pensão de reserva, 206;$25; lei n.? 888,20662;
lei n.? 1:332,90675;
0,14 por cento, 10601; do vencimento total 78~34 são
pela pro, íncia de Angola. Tem 1 aumento de 10 por
conto sobre o sôldo, 46 anos de serviço e 52 períodos.
José Matans, 271661, sendo:
pensão de reserva,
192~50; lei n.? 888, 19t$25; lei n," 1:332, 46i$20; 0,14
por cento, 13:566; do vencimento total 92674 são pela
prOYÍncia do Angola e 6562 pelo Ministório do Interior.
'rem 1 aumento do 10 por cento sõbre o sõldo, 41 anos
de serviço e 71 períodos.
José Artur Moreira. da Costa, 31G832, sendo: pensão
dp reserva,
206;,\25; lei n. o 888, 20tS62; loi n, o 1 :332,
74625; 0,14 por cento, 15t520; do voncimento total
79tS06 são pela província de Angola o 28875 pela província de Moçambiquo. Tem 1 aumento do 10 por cento
!:)ôbro o sôldo, 44 anos do serviço e 79 períodos.
J osó Simões Grazina, 248~94:, SOIlUO: pensão de 1'0serva, 187~50; lei n.? 888, 18~7[); lei n.? 1:332, 37850;
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0,14 por cento, 5a10. Tem 1 aumento de 10 por cento
sobre o sôldo, 40 anos de serviço e '.37 períodos.
José de Somer Ribeiro, 70~80, sendo : pensão de resorva, 66t$27; 0,14 por cento, 4~53. Tem 16 anos de
serviço, 24 períodos e diferencial.
José Teixeira de Aguiar, H3M9G, sendo: pensão de reserva, 226~87 ; lei n." 888, 221'$68; lei n," 1:332,81,1$67;
0,14 por cento, M71; do vencimento total 30,$60 são
pela província de Macau o 53?S55 pelo Ministério do Interior. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o sOldo,
44 anos de serviço e 27 períodos.
J osé Varela, 711$18 de pensão de reserva. 'I'em 11
anos de serviço e diferencial.
José Vicente da Silva Sena, 192~50, sondo: pensão
do reserva, 1781584; lei n. ° 888, 101573; 0,14 por cento,
2J93; do vencimento total llJ66 são pela província de
Angola e 5883 pelo Estado da Índia. Tem 2 aumentos
de 10 por cento sôbre o sôldo, 33 anos de serviço, 13
períodos e diferencial,
.
José Saraiva Júnior,
102;$61, sendo: pensão de 1'0serva, 1021'$45; 0,14 por cento, 616. Tem 27 anos de
serviço e 1 período.
Júlio Afonso Nunes, 97;$31, sendo: pensão de reserva,
05;$; 0,14 por cento, 2631. Tom 1 aumento de 10 poi"
cento sobre o sôldo, 21 anos de serviço e 12 períodos.
Júlio Antunes,
1531$40, sendo: pensão de reserva,
147.$50; lei n ," 888, 51$90. Tem 1 aumento de 10 por
cento sôbro o sôldo e 32 anos de serviço.
Júlio Augusto
da Oonceição Vilar, 233630, sendo:
pensão de reserva,
175t$ü3; lei n." 888, 17656; lei
n." 1:332, 14~05; 0,14 por cento, 26606; do vencimento
total 100680 são pela província de Moçambique e 18~90
pela província de Angola. Tem 37 anos de serviço e 133
períodos.
Júlio Guerreiro da Conceição Pereira Caldas, 12~75
de pensão do reserva. 'rem 2 aumentos de 10 por cento
sôbro o sôldo e 25 anos de serviço.
Júlio Nunes do Almeida,
29M2G, sendo: pensão de
reserva, 197~50; lei D.O 888, 19675; lei n.? 1:332, 5M30;
0,14 por cento, 22r~71. rfem 1 aumento de 10 por cento
sobre o sõldo, 42 anos de serviço e 118 períodos.
Júlio Pinto Vieira, ()õ!500 do pensão de reserva. TeJll
17 anos ele serviço.
Júlio da Silva Bento, 254691, sendo: pensão do reserva, 187~50; lei 11.° 88B, 18~75; lein.o 1:332, 37;$50;
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0,14 por cento, 11616; do vencimento total 631$70 são
pela província de Moçambique, Tem 1 aumento de 10
por conto sobre o soldo, 40 anos de serviço e 58 períodos.
Júlio da Silveira Brandão Freire Temudo, 1356 de
pensão de reserva. Tem vencimentos nos termos do artigo 9.° do decreto de 25 de Maio de 1011 e diferencial.
Lniz Oarlos de Almeida da Costa Pereira, 169;'$02,
sendo: pensão de reserva, 142,$50; lei n,° 888, 2t.'385;
0,14 por cento, ?3lí67; do vencimento total 16tJ;35 são
pelo Estado da India, 5M5 pela província de Macau,
10690 pela província de Angola e 321$70 pela província
de Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre
o sôldo, 31 anos de serviço e 123 períodos.
Luiz de Castro e Almeida, 85,$ de pensão de reserva.
1'em 1 aumento de 10 por cento sobre o soldo e 19 anos
de serviço.
Luiz César Rodrigues, 2751508, sondo: pensão de reSBrva, 1921l50; lei n. ° 888, 19~25; lei n. ° 1::332, 46a20;
0,14 por cento, 17M3; do venciuionto total 73t)70 são
pela província de Angola e 6,570 pelo Ministério do Interior. Tem 1 aumento de 10 por cents sobre o sôldo,
41 anos de serviço e 89 períodos.
Luiz da 008ta, 205,$66, sendo: pensão do reserva,
172,$50; lei n ,? 888, lUl25; lei n." 1:332, 13,$80; 0,14
por cento, 21511. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre
o sõldo, 37 anos de serviço e 11 períodos.
Luiz Gomes de Azevedo, 26M26, sendo: pensão de
roserva, 192a50; lei n.? 888, 19lí25; lei 11.°1:332, 466~0;
0,14 por cento, 7,$31; do vou cimento total 25tS84 são
pela província de Angola. Tem 1 aumento de 10 por
cento sõbre o sôldo, 41 anos de serviço e 38 períodos.
Luiz Rodrigues de Lemos, 276,)81, sendo: pensão de
reserva, 192t$50; lei n.? 888, HM25; lei n.? 1:332,46,$20;
0,14 por cento, 18t$86; do vencimento total 401$50 são'
pela província de Moçambique e 74a25 pela província
de Angola. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o sõldo,
41 anos de serviço e 98 períodos.
Luiz da Silva Curralo, 291éGO, sendo: pensão de reserva, 197,$50; lei n." 888, 19t575; lei n," 1:332, 5M30;
0,14 por cento, 19t$05; do vencimento total 41~64 são
pela província de Angola. 'I'om 1 aumento de 10 por
cento sóbre o sôldo, 42 anos de serviço o 09 períodos.
Manuel Alexandre Montês, :nO~20, sendo: pensão de
resorva, 211,$75; lei n.? 888, 21M 7; lei H.O 1:332, 50~82;
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0,14 por cento, 26846; do vencimento total 15613 são
pela província de S. Tomé e Príncipe e 60~52 pela província de Angola. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre
o sôldo e 125 períodos.
Manuel Alves de Almeida, 229a95, sendo: pensão de
reserva, 182~50; lei n." 888,18625; lei n." 1:332, 29~20.
Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sõldo e 39 anos
de serviço.
Manuel António da Silva, 174~10, sendo: pensão de
reserva, 152627; lei n." 888,15622; lei n.? 1:332, G,$09;
0,14 por cento, ~52; do vencimento total 24~18 são
pelo Ministério das Finanças. Tem 36 anos de serviço e
3 períodos.
Manuel António da Silva Garcez, 232~52, sendo: pensão de reserva, 177lí50; lei n.o888, 17a75; lei n." 1:332,
21630; 0,14 por cento, 1M97; do vencimento total 36~6G
são pela província do Moçambique e 18;$33 pela província de Angola. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o
sôldo, 38 anos de serviço e 83 períodos.
Manuel António Vaz Osório Júnior, 306~92, sendo:
pensão de reserva, 197i$50; lei n.? 888, 19;$75; lei
n. ° 1:332, 55;$30; 0,14 por cento, 341$37; do vencimento
total 211602 são pela província de Angola. Tem 1 aumonto de 10 por cento sôbre o sôldo, 42 anos de serviço e 181 períodos.
Manuel Augusto César do Oliveira, 132~13, sendo:
pensão de reserva, 120aM; lei n. ° 888, 2;$50. Tem 31
anos de serviço,
Manuel Boaventura de Figueiredo, 223t$67, sendo:
pensão de reserva, 177650; lei n.? 888,17;$75;
lei
n.? 1:3:32, 21630; 0,14 por cento, 7r$12; do vencimento
total 11~77 são pela província de Angola. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sôldo, 38 anos de serviço
e 37 periodos.
Manuel Caetano Tavares, 14G~04, sendo: pensão de reserva, 138;$63; lei n. ° 888, 8;$31. Tem 33 anos de serviço.
Manuel Cândido Correia, 151625 de pensão de reserva.
Tem 2 aumentos do 10 por conto sóbro o soldo e 30 anos
de serviço.
Manuel Correia Dias, 223E37, sendo: pensão de reserva, 172~50; lei n." 888, 17i!25; lei n." 1:332,13;$80;
0,14 por cento, 19;$82; do vencimento total 24;$14 são
pela província de Angola e 6;$03 pela província da Guiné.
Tom 1 aumento de 10 por cento sôbre o sôldo, 37 anos
de serviço e 103 períodos.
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Manuel de Deus Fonseca, 193tS45, sendo: pensão de
reserva, lG7550; lei n." 888,16675; lei n.? 1:332,6570;
0,14 por cento, 2650. Tem 1 aumento de 10 por cento
sôbre o sôldo, 36 anos de serviço e 13 períodos.
Manuel Ferraz de Meneses, 255598, sendo: pensão de
reserva, 195525; lei n. ° 888, 19652; lei n. ° 1:332, 23M3;
0,14 por cento, 17578; do vencimento total 13647 são
pela província de Macau e 6673 pela província de Cabo
Verde. Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre o sõldo,
38 anos de serviço e 84 períodos.
Manuel Inocêncio Bravo Borges, 755 de pensão de reserva. Tem 19 anos de serviço.
Manuel João Afonso, 316832, sendo: pensão de reserva, 206625; lei n." 888, 20562; lei n.? 1:332, 74525';
0,14 por cento, 15820; do vencimento total 78598 são
pela província de Moçambique. Tem 1 aumento de 10
por cento sõbre o sôldo, 44 anos de serviço e 79 períodos.
Manuel Joaquim Pereira, 261522, sendo: pensão de
reserva, 192550; lei n." 888,19525; lei n." 1:332,46620;
0,14 por cento, 3627; do vencimento total 701$08 são
pelo Ministério do Interior. Tem 1 aumento de 10 por
cento sobre o sôldo, 41 anos de serviço e 17 periodos.
•
Manuel José do Livramento Viegas, 137550 de pensão
de reserva. Tem um aumento de 10 por cento sobre o
sõldo e 30 anos de serviço.
Manuel Henriques Sêco , 232626, sendo: pensão de reserva, 182650; lei n,° 888, 18625; lei n. o 1:332, 29620;
0,14 por cento, 2<1$31. Tem 1 aumento de 10 por cento
sõbre o sõldo, 39 anos de serviço e 12 períodos.
Manuel Machado Soares de Sousa, 112550 de pensão
de reserva. Tem 1 aumento de 10 por conto sõbre o
sõldo e 25 anos de serviço.
Manuel Martins Bernardo Castilho, 26~M88, sondo:
pensão de reserva, 192~50; lei n. o 888, 19~25; lei
n.O 1:332, 46620; 0,14 por cento, 11693; do vencimento
total 59624 são pela província de Angola e 19674 pela
província de Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por
cento sobre o sôldo, 41 anos de serviço e 62 períodos.
Manuel de Matos Castanho, 266699, sendo: pensão de
reserva, 192650 j lei n. o 888, 19525; loi n. o 1:332,
46520; 0,14 por cento, 9;$04; do von cimento total 19;$53
são pela província de Angola. Tem 1 aumento de 10 por
cento sôbre o sôldo, 41 anos de serviço e 47 períodos.
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Manuel Nunes Fidalgo, 335~35, sendo: pensão (lo reserva, 222675; lei n.? 888, 22t$37; lei n.? 1:3H2, 71628;
0,14 por cento, 19t$05; do vencimento total 77698 silo
pela província de Macau O 23t$39 pela província de Angola. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o soldo, 43
anos de serviço e 90 períodos.
Manuel de Oliveira, 276620, sendo: pensão do roserva, HI7t$50; lei n.? 888, 19675; lei n.? 1:332, 55630;
0,14 por cento, 3665. Tem 1 aumento de 10 por cento
sõbre o soldo, 42 anos de serviço e 19 períodos.
Manuel Pedro, 337605, sendo: pensão de reserva,
222675; lei n." 888, 22627; lei n." 1:332, 71628; 0,14
por cento, 20675; do vencimento total 156876 são pela
província de Angola. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sõbre o sõldo, 43 anos de serviço e 98 períodos.
Manuel Feliciano da Costa Bandarra, 134675 de pensão de reserva, sendo 49690 pelo Ministério das Finanças. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sõldo e
27 anos de serviço.
Manuel Soares Fernandes Beirão, 127690, sendo:
pensão de reserva, 112a50; 0,14 por cento, 15640; do
vencimento total 76a74 são pela província de Moçambique. Tem 1 aumento do 10 por conto sôbre o sõldo, 25
anos de serviço o 80 períodos.
Martinho José de Sousa Monteiro, 252855, sendo:
pensão de reserva, 170a45;
lei n." 888, 17t$04; lei
n." 1:332, 34t509; 0,14 por cento, 30~97; do vencimento
total 164t515 são pela província de Angola. Tem 40 anos
de serviço e 177 períodos.
Martinho Pincho Nogueira, 362658, sendo: pensão de
reserva, 245601; lei n.? 888, 24650; lei n.? 1:333,
78MO; 0,14 por cento, 14667; do vencimento total
25629 silo pelo Ministério do Interior. Tem 3 aumentos
de 10 por conto sobre o sôldo, 43 anos de serviço e 63
períodos.
Narciso da Conceição Ferreira, 276§,78, sendo: pensão
de reserva, 197850; lei n." 888, 19t575; lei n.? 1:332,
5M30; 0,14 por cento, 4tS23. Tem 1 aumento de 10
por cento sobro o soldo, 42 anos de serviço e 22 períodos.
Orlando Quaresma Paiva, 64tS51, sendo: pensão de
reserva, 61tS36; 0,14 por cento, 3615. Tem 16 anos de
serviço e 18 períodos.
Pedro Dias, 378610, sendo: pensão de reserva, 226t$87 ;
lei n.? 888,22668; lei n.? 1:332,90874; 0,14 por cento,
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total 201t$64 são pela província
de Moçambique. Tem ~ aumentos de 10 por cento snbre
o süldo, 45 anos de serviço e 185 períodos.
Pedro Marques Lima, 2036ú5, sendo: pensão de reserva, 172tS50; lei n.? 888, 17tS25; lei n.? 1:332,13680.
Tdem 1 aumento de 10 por conto sobre o soldo e 37 anos
e serviço.
Raúl Barreto,
262823, sendo: pensão de reserva,
187650; lei n," 888, 18875; lei n.? 1:332, 37~50; 0,14
por cento, 18M8; do vencimento total 58608 são pela
írovi_ncia de Moçambique e 32~77 pelo Ministério
do
nterlor. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o soldo,
40 anos de serviço e 06 períodos.
Raúl Caldeira
Garcia de Andrade, 91~06, sendo:
pensão de reserva, 70854; 0,14 por cento, 12M2; do
vencimento total 32M8 silo pela província
de Angola.
Tem 20 anos de serviço e 71 períodos.
T Raúl Cordeiro Ramos, 7'J{j72 de pensão de reserva.
em 18 anos de serviço.
Raúl Manfredo de Figueiredo Carvalho, 181~74, sendo:
penslto de reserva,
1471'$72; lei n.? 888, 14877; 0,14
Por cento, 19825; do vencimento
total 77688 s110 pela
~:ovíncia
de Moçambique
e 5~19 pela província
de
Ilnor. Tem 35 anos de serviço e 110 perlodos.
Ricardo 'I'omé Dias da Silva, 153MO, sendo: pensão
de reserva, 147850; lei n. o 888, 5890; do vencimento
total 62630 são pelo Ministério do Interior. Tem 1 aurr:ento de 10 por cento sobre o soldo e 32 anos de ser-

Jl7t$R1; do vencimento

'VIÇO_

Roberto de Figueiredo,
260;553, sendo: pensão de reserva, 179854; lei n.? 888, 17ó95; lei n." 1:332, 50627;
0,14 por cento, 121)77; do vencimento total 31801 são
pela província de Angola e 49862 pela província de Moçambique. 'Tem 42 anos de serviço e 73 períodos.
Rodolfo dos Santos, 273673, sendo : pensão de reserva, 192~50; lei n." 888, 19~25; lei n.? 1:332, 46;$20;
0,14 por cento, 15878; do vencimento total 20.602 silo
pela província de Moçambique, 338~8 pela província de
Angola, t3t$67 pela província
de S. Tomé e Príncipe e
46tS73 pelo Ministério do Interior. Tem 1 aumento de
10 por cento sõbro o sõldo, 41 anos do serviço e 82 períodos.
.
Roberto Maria Alcaide, 243~04, sendo: pensão de roserva, 182t550; lei n.? 888, 18a25; lei n." 1:332, 29620;
0,14 por cento, 131)09; do vencimento total 68681 são
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pela província de Angola. Tem 1 aumento de 10 por
cento sôbro o sõldo, ))9 nnos de serviço e 6tl poríodos.
. Roque Artur de Melo Ferreira de Aguiar, 9M09,
sendo: pensão de reserva, 79tS54; 0,14 por cento, lla55;
do vencimento total 18a21 silo pelo Estado da índia e
22r$77 pela província de Angola. Tem 20 anos de serviço o 66 períodos.
Roque Jacinto Varela Júnior, n60~40, sendo: pensão
de reserva, 226r$87; lei n.? 888,22668; lei n.? 1:332,
90~74; 0,14 por cento, 20M1; do vencimento total
112~12 são pela provincia de Angola. Tem 2 aumontos
de 10 por cento sobre o sôldo, 45 anos de serviço e 05
periodos.
Roque Maria Teixeira, 70M5 de pensão do reserva.
Tem 18 anos de serviço .
. Rui Osório de Rebêlo Cardoso da Fonseca Castro de
Valdoleiros, 88627, sendo: pensão de reserva, 87650;
0,14 por cento, r$77. Tem 1 aumento de 10 por cento
sobre o sõldo, 20 anos de serviço e 4 períodos.
Salvador José da Costa, 30G636, sendo: pensão de
reserva, 217625; lei n.? 888, 21;$72; lei n." 1:332,
60;$83; 0,14 por cento, 6r$56; do vencimento total
29M 7 são pela província de Angola. 'rem 2 aumentos
de 10 por cento sobre o sôldo, 42 anos de serviço e 31
períodos.
Salvador Pereira de Sousa Guimarãis, 148602, sendo:
pensão de reserva, 134609; lei n.? 888,5636; 0,14 por
conto, 8~57; do vencimento total 27(j75 são pela província de Cabo Verde. 'rem 32 anos de serviço e 49 períodos.
Sebastião da Cruz Fernandes, 159688, sendo: pensão
de reserva, 156675; lei n. ° 888, 3M3. Tem 2 aumentos
de 10 por cento sõbre o sôldo e 31 anos de serviço.
Sisenando Ribeiro Artur, 155(j13, sendo: pensão de
reserva, 147;$50; lei n.? 888, M90; 0,14 por cento, 1673.
Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sôldo, 32 anos
de serviço e 9 periodos.
Silvério Augusto de Vasconcelos, 161665, sendo: pensão de reserva, 152(j50; lei n. ° 888, 9615. Tem 1 aumento do 10 por cento sôbre o sõldo e 33 anos de serviço.
Silvério de Castro Abranches Melo Borges, 223692,
sendo: pensão de reserva, 196~43; lei n,o 888, 19664;
lei n." 1:332, 7685. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sobre o sôldo, 36 anos de serviço e diferencial.
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Teotónio Carlos Martins, 751$ de pensão de reserva.
Tem 19 anos de serviço.
Teodorico Teixeira Pimental, 15M38 de pensão de reserva, sendo 211$40 pelo Ministério das Colónias e 5t$35
pelo Ministério das Finanças. Tem 2 aumentos de 10 por
cento sôhre o soldo, 20 anos de serviço e diferencial.
Tomaz de Ataíde de Almeida Oaiola, 82~50 de pensão
de reserva, sendo .17636 pelo Ministório do Interior. Tem
1 aumento de 10 por conto sõbre o soldo e 19 anos do
serviço.
'I'omaz Camilo, 1871$99, sendo: pensão de reserva,
1621$50; lei n.? 888, 16625; 0,14 por cento, 9h24; do
vencimento total 371$59 são pela província de Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o soldo, 35
unos de serviço e 48 períodos.
Vicente Ferreira Barata, 2381$20, sendo: pensão de
reserva, 195t$25; lei D.O 888, 19~52; lei n,? 1:332,
231$43. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o sôldo
e 38 anos de serviço.
Vítor Hugo da Cal, 891$51, sendo: pensão de reserva,
841$09; 0,14 por cento, 51$42; do vencimento total 81$52
são pela província de Moçambiquo. Tem 21 anos de serviço e 31 períodos.
Vergilio Vicente da Silva, 1371$50 -de pensão de reserva. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o soldo o
30 anos de serviço.
Vitoriano José Carrasco, 73fp07, sendo: pensão de reserva, 701J,45; 0,14 1)01' cento, 2fp62. Tem 18 anos de
serviço e 15 períodos.
Vicente Leona.rdo José da Silva, 1161f,92, sendo: pensão de reserva, 1121f,50; 0,14 por conto, 4M2. 1'om 1
aumento de 10 por cento sôbro o sõldo, 25 anos de serviço e 23 períodos.
Vitorino Simões, 158fp98, sendo: pensão de reserva,
1471$50; lei n. ° 888, 5If,90; 0,14 por cento, M58. Tém
1 aumento de 10 por cento sobro o sóldo, 32 anos de
serviço e 29 períodos.
Tenentes

Adelino Lopes da Silva Santos, 1271$62, sendo: pensão de reserva, 12M; 0,14 por cento, 21$62; do vencimento total 121$76 são pela província da Guiné. Tem 1
aumento de 10 por cento sôbre o sôldo, 30 anos de serviço e 15 períodos.
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Albino Alves 'I'omnz, 121"56, sondo: pensão do reserva, 119M8; lei u.? 888, 2538. Tem 31 anos do serviço.
Alfredo Evangelista, 213673, Rendo: pensão de reserva, 156"81; lei n." 888, 15668; lei n." 1:332, 12654;
0,14 por cento, 281$70; do vencimento total 127608 são
pela província de Angola. Tom 1 aumento do 10 por
cento sobre o soldo, 37 anos de sorviço e 164 períodos.
Amadeu da Conceição Roxo, 115656. sendo : pensão do
reserva, 10M81; 0,14 por cento, 81>75; do vencimento
total 35655 são pela província de Angola. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o soldo, 26 anos de serviço
e 50 períodos.
António Cardoso Calhancas, 152689, sendo: pensão
de reserva, 138663; lei n." 888,8631; 0,14 por cento,
51$95; do vencimento total 4663 são pela provincia de
Angola e 23616 pela província de Moçambique. Tem 1
aumento de 10 por cento sôbre o sõldo, 33 anos de serviço e 34 períodos.
.
António Carvalho Barreto, 431>90 de pensão de reserva. Tem 13 anos de serviço.
António Castro Lopes, 39672 de pensão de reserva.
Tem 12 anos de serviço.
António João dos Santos, 1651$48, sendo: pensão de
reserva, 143618; lei n.? 888, 11645; 0,14 por cento,
10685; do vencimento total 14559 são pela província de S. Tomé e Príncipe. Tem 1 aumento de 10 por
cento sõbre o sõldo, 34 anos de serviço e 62 períodos.
António Lopes, 213605, sendo: pensão de reserva,
165690; lei n. o 888, 16659; lei n. o 1:3~2, 26554; 0,14
por cento, 4~02. Tem 1 aumento de 10 por cento
sõbre o sôldo, 39 anos de serviço e 23 períodos.
António do Oliveira, 48,$09 de pensão de reserva.
Tem 14 anos de serviço.
António Pais Simões, 11M de pensão de reserva. Tem
30 anos de serviço.
António Pedro Correia Limpo de Lacerda, 30a88,
sendo: pensão de reserva, 27618; 0,14 por cento, 3670;
do vencimento total 6t$86 são pela província de Angola.
Tem 9 anos de serviço e 23 períodos. Separado do serviço nos termos do artigo 178. do regulamento do disciplina militar.
António Pires, 188535, sendo: pensão de reserva,
156681; lei n.? 888, 1M.G8; lei n." 1:332, 12654; 0,14
por cento, 3,$32; do vencimento total 5609 são pelo Mi0
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nistério das Finanças. Tem 1 aumento do 10 por cento
sObre o soldo, 37 anos do serviço o 19 períodos.
António dos Santos Magalhãis Moutinho, 59~90,
sendo: pensão de reserva, 56~45; 0,14 por cento, 3~54.
Tem 16 anos de serviço o 22 períodos.
António Sales Pais de Sande e Castro de Barros,
?M13, sendo: pensão do reserva, 51~54; 0,14 por cento,
11,$59. Tem 1 aumento de 10 por cento sobro o soldo, 12
anos de serviço, 19 períodos e diferencial.
Artur Guedes Pinto, 147~81, sendo: pensão de reserva, 138~63; lei n. ° 888, 8,$31; 0,14: por cento, 887.
Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o sOldo, 33 anos
de serviço e 5 períodos.
Artur José de Magalhãis Martins, 39~72 de pensão
ele reserva. Tem 12 anos de serviço.
Augusto Marcos', 108~73, sendo: pensão de reserva,
98~27; 0,14 por cento, 10;$46; do vencimento total
25~08 são pela província de Moçambique. Tem 26 anos
de serviço e 65 períodos.
Bernardino Augusto Marques, 1256 de pensão de reserva. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sôldo
e 30 anos de serviço.
Bernardino Correia, 12M56, sendo: pensão de reserva, 119~18; lei n. o 888, 2638. Tem SI anos do serviço.
Bernardino Josó da Silva Gomes, 128629, sendo: pensão de reserva, 123~36; lei n. o 888, 4~93; do vencimento
total 40~09 são pela província de Moçambique e 241'505
pela província de Angola. Tem 32 anos de serviço.
Carlos Augusto Pereira de Castro, 154~53, sendo:
pensão de reserva, 143aI8; lei n. o 888, 11M5. Tem 1
aumento de 10 por cento sobre o soldo e 34 anos de
serviço.
David Gonçalves Sumares, 200J87, sendo: pensão de
reserva, 161~3q; lei n.? 888, 16~13; lei n." 1:332, 19~36;.
0,14 por cento, 4~02. Tem 1 aumento de 10 por cento
sÔbre o sóldo, 38 anos de serviço e 23 períodos.
Domingos Ferreira Mendes, 237~85, sendo: pensão
de reserva, 170M5; lei n.? 888, 17~04; lei n." 1:332,
34809; 0,14 por cento, 16~27; do vencimento total
59MO são pela província de S. Tomé e Príncipe. Tem
1 aumento de 10 por cento sôbre o sôldo, 40 anos do
serviço e 93 períodos.
Domingos Teixeira Mendes, 2371$85, sendo: pensão
de reserva, 170M5; lei n." 888, 17~04; lei n." 1:332,
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341509; 0,14 por cento, 161527; do vencimento total
M49 são pela província do Moçnmbique e 291570 pela
provincia do S. 'I'omó e Príucipe. Tem 1 aumento de
10 por conto sõbre o sõldo, 40 anos de serviço e 93 períodos.
Emídio José de Almeida, 14M75, sendo: pensão de
reserva, 1201554; lei n. o 888, 2;$59; 0,14 por cento,
9662; do vencimento total 131571 são pela província de
Angola. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o sõldo,
31 anos de serviço e 55 períodos.
Fernando Santos Pereira do Oarmo, 4M45 de pensão
de reserva. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o
sõldo e 11 anos de serviço. Separado do serviço nos
termos do artigo 158.0 do regulamento de disciplina
militar.
Francisco Guedes Amil, 139tS45; sendo: pensão de
reserva, 134~09; lei n. o 888, M36. Tem 1 aumento de
10 por cento sôbre o sõldo e 32 anos de serviço.
Francisco de Matos, 176t$20, sendo: pen são de reserva,
152527; lei n.? 888, 15622; lei n." 1:332, 6tS09; 0,14
}lor cento, 2662. Tem 1 aumento de 10 por cento sóbre
o sõldo, 36 anos de serviço e 15 períodos.
Gastão Lopes Jordão, 441575, sendo: pensão de reserva, 431518; 0,14 por cento, 11557. Tem 1 aumento de
10 por cento sôbre o soldo, 11 anos de serviço e 9 períodos.
Gualdino Ribeiro Guímarãís de Passos, 39672 de pensão de reserva. Tem 10 anos de serviço.
IIenrique Cruz de Araújo, 54~52, sendo: pensão de
reserva, 521527; 0,14 por cento, 2525; do vencimento
total 10690 são polo Ministério do Interior. Tem 15
anos de serviço e 14 períodos.
Herculano Pereira Osório, 186625, sendo: pensão de
reserva, 15M81; lei n, o 888, 1M68; lei n. o 1:332, 12,$54;
0,14 por cento, 1,$22. Tem 1 aumento de 10 por cento
sôbre o sôldo, 37 anos de serviço e 7 períodos.
Hermenegildo Afonso, 115t$ de pensão de reserva.
Tem 30 anos de serviço.
Jaime Augusto Teles Grilo, 46680, sondo: pensão de
reserva, 39B72; 0,14 por cento, 7608; do vencimento
total 111570 são pela província de Angola. Tem 12 anos
do serviço e 44 períodos.
João Baptista Pinto, 79661, sendo: pensão de reserva,
77 536; 0,14 por cento, 21525. Tom 21 anos de serviço
e 14 períodos.
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João de Brito Mestre, 102627 de pensão de reserva.
Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sõldo e 25 anos
de serviço. Foi separado nos termos do artigo 158.° do
regulamento de disciplina militar.
JOão Júlio Antunes, 29643, sendo: pensão de reserva,
29827; 0,14 por cento, 616. Tem 8 anos de serviço e 1
período.
João Marques de Miranda, 119~76, sendo: pensão de
reserva,
111636; 0,14 por cento, 8640; do vencimento
total 17{)74 são pela província de Angola. T0m 1 aumento de 10 por cento sõbre o soldo, 27 anos de serviço
e 48 periodos
Joaquim Cavalheiro da Conceição, 12M de pensão de
reserva. Tom 1 aumento de 10 por cento sôbre o sõldo
e 30 anos de serviço.
Joaquim Lopes, 215;$57, sondo : pensão de reserva,
161836; lei n.? 888, 16m3; lei n.? 1:332, 191$36; 0,14
por cento, 181$72; do vencimento total 171'501 são pela
prOVíncia de Moçambique,
5{)67 pela província de Angola e 45636 pelo Ministério do Interior. Tem 1 aumento
de 10 por cento sõbre o soldo, 38 anos de serviço e 107
períodos.
•
Joaquim Ramos, 267,518, sendo: pensão de reserva,
179a54; lei n.? 888,171'595; lei n.? 1:332, 501'527; 0,14
por cento, 19642; do vencimento total 63660 são pela
provincia de Moçambique.
Tem 1 aumento de 10 por
Cento sobre o süldo, 42 anos de serviço e 111 períodos.
José António de Lima, 132813, sendo: pensão de reserva, 129654; lei n,° 888, 2650; do vencimento total
12t$78 são pelo Ministério do Interior. Tem 1 aumento
de 10 por cento sobre o sôldo e 31 anos do serviço.
José Bento Martins, 231$ de pensão de reserva. Tem
7 anos de serviço.
José da Cruz Martins, 1l0~17, sendo: pensão de reserva, 106663; 0,14 por cento, 31S54. Tem 22 períodos
e 28 anos de serviço.
José de Faria Oliveira, 102M5 de pensão de rosorva.
'l'em 27 anos de serviço.
J osé Ferreira Poneda, 64tS33, sendo: pensão do reserva,
61f>36; 0,14 por cento, 2,$97. Tem 1 aumento de 10 por
cento sôbro o sôldo, 16 anos do serviço e 17 períodos.
José Gil, 187683, sendo: pensão de reserva, 156f>81 ;
lei n.? 888,15/$68; lei n.? 1:332, 126M; 0,14 por conto,
2~80. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre
sôldo,
37 anos de serviço e 16 períodos.

°
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José Luiz da Conceição Ribas, 223t$20, sendo: pensão
do reserva, 165690; lei n.? 888, 16659; lei n." 1:332.
26654; 0,14 por cento, 14tH 7; do vencimento total J.1M4
são pela província da Guiné e 4M78 pola província do
Angola. 'rem 1 aumento do 10 por cento sobro o soldo,
39 anos do serviço o 81 períodos.
José Maria Alves Vieira, 86il71, sondo: pensão do roserva, 79i!$54; 0,14 por cento, 7M 7. 'I'em 1 aumento de
10 por cento sôbre o soldo, 20 anos de serviço e 41 períodos,
José Miguel, 139,$<15,sendo: pensão de reserva, 1341509;
lei n." 888, 51$36. 'rem 1 aumento do 10 por cento snbre
o soldo e 32 anos de serviço.
José Môsca Nunes, 128il29, sendo: pensão de reserva, .
123636; lei n. o 888, 4~93. Tem 32 anos de serviço e
vencimentos nos termos do artigo Ü. ° da lei de 25 do
Maio de 1911.
José do Nascimento, 62624, sendo: pensão do reserva,
60663; 0,14 por conto, 1;$61. Tom 17 anos de serviço e
10 períodos.
José de Oliveira Pinho, 106tll99, sondo: pensão do resorva, 1021$27; 0,14 por cento, 4,$72. 'rem 1 aumento
de 10 por cento sobre o soldo, 25 anos do serviço e 27
períodos.
José Reinaldo Oudinot, 106tS63 de pensão de reserva.
Tem 28 anos de serviço.
Raúl da Costa 'I'ôrres, 39672 de pensão de reserva,
sendo 16il55 pelo Ministério do Interior. Tem 12 anos
de serviço.
.
Rnúl Crêspo, 118686, sendo: pensão de reserva, 11M;
0,14 por cento, 3t$86. Tem 14 anos de serviço e 24 períodos. Vencimentos nos termos do artigo 9.0 da lei do
25 de Maio do 1911.
Samuel Respeita, 4711>72 de pensão de reserva. 'rem 1
aumento de 10 por cento sõbre o sôldo o 11 anos do
serviço.
Sebastião Foruiosinho Barbosa, 33545 de pensão do
reserva. Tem 10 anos do serviço.
Secundino Barbosa, 135~1(), sendo: pensão de reserva, 127a54;
loi n." 888, 7;$65. Tem 33 anos de serviço.
'I'omaz José da Conceição, 120tS80, sendo: pensão de
reserva, llM90; 0,14 por conto. 4ti>VO.Tem 1 aumento
de 10 por cento sobro o soldo, 28 anos de serviço o 28
períodos.

2.- Série

ORDEM DO EXlffiCITO N.o 16

573

Torpes José, 106885, sendo: pensão de reserva, 161r$36;
lei n." 888, 16tl13; lei n.? 1:332, 196;36. Tem 1 aumento
de 10 por cento sôbre o sõldo e 38 anos de serviço.
Alferes

Alexandre Alberto Serpa Pinto Moreira, 291$51,sendo:
pensão de reserva, 28t563; 0,14 por cento, (j88. Tem 10
anos de serviço e 6 períodos.
Álvaro dos Santos Nogueira, 51J72 de pensão de reserva. Tem 2 anos deserviço.
António Joaquim Faria, g·:lt$12, sendo: pensão de reserva, 93654; 0,14 por cento, ó58. 'rem 27 anos de serviço e 4 períodos.
António Jorge, 99671, sendo: pensão de reserva,
89,$72; 0,14 por cento, 9699; do vencimento tota130(j69
são pela província de Moçambique. Tem 26 anos de serviço e 68 períodos.
António Manuel, 71t$51, sendo: pensão de reserva,
66681; 0,14 por cento, 4til70; do vencimento total 10672
são pela província do S. Tomé e Príncipe. Tem 20 anos
de serviço e 32 períodos.
•
Armando Luiz Pereira de Almeida, 17t$18 de pensão
de reserva. Tem 7 anos de serviço.
António de Sousa Pinto, 55636 de pensão de reserva.
Tem 17 anos de serviço.
António Teixeira Vaz da Conceição, 70663 de pensão
de reserva. 'I'em 21 anos de serviço.
Augusto de Almeida, 97 t$3G de pensão do reserva.
Tem 28 anos de serviço.
Baltasar Dias Coelho, 116686, sendo: pensão de reserva, 108~81; lei n." 888, 2617; 0,14 por cento, 5;$88;
do vencimento total 15;$07 são pela província de S. Tomé
e Príncipe. Tem 31 anos de serviço e 40 períodos.
Bartolomeu Capelo Franco Frazão, 5t$72 de pensão
de reserva. Tem 2 anos de serviço.
Carlos de Almeida Beltrão de Seabra, 108til52, sendo:
pensão de reserva, 1056 j 0,14 por cento, 3552. Tem 6
anos de serviço (I 24 períodos. Vencimentos nos termos
do artigo 9. o da lei de 25 de Maio do 1911.
Carlos Eugénio de Miranda Eatrêla, 16til59, sendo:
pensão do reserva, 13:$36 j 0,14 por couto, 3~23. Tom
5 anos elo serviço e 22 períodos.
Deodoro da Fonseca Rodrigues Carneiro, 3G~27 do
pensão de reserva. Tem 12 anos elo serviço.
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Domingos da Costa Carrilho, 95659, sendo: pensão
de reserva, 93654; 0,14 por cento, 21$05. Tem 27 anos
de serviço e 14 períodos.
Eduardo Proença, 17618 de pensão de reserva. Tem
6 anos de serviço.
Fernando José Rijo Rosado de Oliveira, 13636 de
pensão de reserva. Tem 6 anos de serviço.
Francisco Cândido, 93654 de pensão de reserva. Tem
27 anos de serviço.
Frederico Paulo Laje, 10M de pensão de reserva.
Vencimentos nos termos do artigo 9.0 da lei de 25 de
Maio de 1911.
Gastão José Mendes Correia, 32645 de pensão de resorva. Tem 11 anos de serviço.
Jerónimo da Costa Bravo Henriques, 216 de pensão
de reserva. Tem 8 anos de serviço.
João Romão, 51372 de reserva. Tem 2 anos de serviço.
João Simões Quintas Júnior, 14663 de pensão do reserva. Tem 6 Imos de serviço e diferencial.
. Joaquim Duarte, 93654 de pensão de reserva. Tem
27 anos de serviço.
Joaquim Duarte Simões, 7~63 de pensão de reservá.
Tem 4 anos de serviço.
Joaquim José Pulido do Almeida, 2M do pensão de
reserva. Tem 8 anos de serviço.
José Augusto da Silva Pereira, 22690 de pensão de
reserva. Tem 8 anos de serviço.
José Correia Coelho, 636 do pensão do reserva. Tom
19 anos de serviço.
José Dias Anastácio, 51$72 do pensão de reserva. TAm
2 anos de serviço.
José Maria Gomes Correia de Carvalho, 2M de pensão de reserva. 'I'em 8 anos de serviço.
José Pinto de Campos, 94671, sendo: pensão de reserva, 89;$72; 0,14 por cento, 4t$99. Tem 26 anos de
serviço e 34 períodos. Separado do serviço nos termos
do artigo 158.° do regulamento de disciplina militar.
José dos Santos, 188653, sendo: pensão de reserva,
1561$81; lei n.? 888, 1M68; lei n." 1:332,12,)54; 0,14
por cento, 3,~50. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre
o sôldo, 37 anos de serviço e 20 períodos.
Júlio de Araújo Lima, 131634, sendo: pensão de reserva, 123;$36; lei n. o 888, 41))93j 0,14 por cento, 3;$05.
Tem 32 anos de serviço e 19 períodos.
Leonel Pereira da Cunha, 58{/J74, sendo: pensão do
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resena,
54t$ó4; 0,14 por cento, 4t$20; do vencimento
total 4619 são pela província de Angola. Tem 1 aumento
de 10 por cento sobre o sõldo, 14 anos de serviço e 24
períodos.
Luiz Alves de Aguiar, 168M5, sendo: pensão de reserva, 143~18; Ioi 11.° 888, 1la45;
0,14 por cento,
131582; do vencimento total 5J~4é são pela província de
Mo\,ambique.
Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o
SOldo, 34 anos de serviço o 79 períodos.
Luiz Ohianca Pina Manique, 29627 do pensão de resona. Tom 9 unos do serviço.
Luiz José de Matos', 219625, sondo: pensão de resorva, 161tJ,36; lei n.? 888, 16613; loi n ," 1:332, 19636;
0,14 por cento, 22MO; do venciuiento total 86t$40 são
pela província de Moçambique e 5676 pela província de
Angola. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o sôldo,
U8 anos de serviço o 128 períodos.
Manuel António dos Santos,
176690. sendo: pensão
do reserva,
152627; lei n." 888, 15622; lei n.:' 1:332,
6§09; 0,14 por cento. 3,532. Tem 1 aumento do 10 por
cento sobre o sOldo, 36 anos do serviço e 19 períodos.
Manuel Augusto do Magalhãis, 121656, sendo: pensão de reserva. 119618; loi n.? 888, 21!5i38.
Tem 31 anos
de serviço.
Manuel Augusto
Soares,
13Õt519, sonrlo : pensão de
reserva, 127654; lei n. ° 8881 7665. Tem 30 anos de ser-

viço,

Manuel do Espírito
Santo Lopes
Gonçalves,
32t$,
sendo: pensão ele reserva, 29,.s27; 0,14 por cento, 2r$73.
Tem 8 anos de serviço o 17 períodos.
Manuel Francisco
Relvas, 132;$99, sondo: pensão de
reserva,
119518; lei n." 888, 2r538; 0,14 por cento,
11ll43; do vencimento total 211545 são pela' província de
Angola. Tem 31 anos de serviço o 71 períodos.
Manuel Guerreiro Mendinhos, 143S15, sendo: pensão
de reserva,
129tl\o4; loi n. ° 888, 21359; 0,14 por cento,
11ll02; do vencimento total 13a95 silo pela província de
Angola. Tom 1 aumento de 10 por cento sõbre o sOldo,
31 anos do serviço o 63 períodos.
Manuel José de Oli voiru, 154663, sendo: pensão de
reserva,
143J18; lei n ,) 888, llJ'!5; do vencimento total 13a64 são pelo Ministério do Interior. Tem 1 aumento
ue 10 por conto sobro o soldo e 34 anos de serviço.
Manuel Nogueira
do Almeida, 721$72, sendo : pensão
do reserva, 65,&90; 0,14: por conto, 6882; do vencimento

576

ORDE1\! DO EXERCITO N.o 16

2." Série

total 21038 são pela província de Angola. Tem 1 aumento de 10 por conto sobre o soldo, 17 anos de serviço
e 39 períodos.
Manuel Rebêlo Marques, 59a09 de pensão do reserva.
Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o soldo e 15 anos
de serviço.
Manuel Gonçalves Baptista, 10Uí49, sendo: pensão
de reserva, 105a; 0,14 por cento, 2t$49; do vencimento
total 31558 são pela província do Angola. Tem 17 períodos. Vencimentos nos termos do artigo 9.0 da lei de 25
de Maio de 1911.
Manuel Joaquim dos Santos Caseiro, 96i$92, sendo:
pensão de reserva, 85~90; 0,14 por cento, 11t$02; do
vencimento total 19~38 são pela província do Angola.
Tem 25 anos de serviço e 75 períodos.
Manuel Lopes Neto, 591$18 do pensão de reserva. Tem
18 anos do serviço.
Manuel Paulo de Moura, 511$54, sendo: pensão de 1'0'
serva, 4U!72; 0,14 por cento, 3t$82. Tem 15 anos de
serviço e 26 períodos.
Mário da Costa Vasconcelos Exposto, 51iS39, sendo:
pensão do reserva, 47t;72; 0,14 1)01' cento, 31567; do
vencimento total 6685 são pela província de Moçambique.
Tem 15 anos do serviço e 25 períodos.
Mário de Sonsa de Almeida, 111$45 do pensão de reserva. Tem 5 anos do serviço.
Mauricio Correia do Sousa, 155il51, sendo: pensão de
reserva, 1387$63; lei n.? 888, 8631; 0,14 por cento,
87$57; do vencimento total 32t598 são pela província de
Angola. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o soldo,
33 anos de serviço o 49 períodos.
Pompeu de Figueiredo 'I'órres, 54t536, sendo: pensão
de reserva, 52627; 0,14 por cento, 2609. 'l'em 15 anos
de serviço e 13 períodos.
Rafael Chianca de Pina Munique, 105a de pensão de
reserva. Tom 6 anos de serviço. Vencimentos nos termos do artigo 9.0 da lei do 25 de Maio do 1911.
Rui Gomes da Costa, 111'545de pensão do reserva.
Tem 5 anos de serviço.
Tristão Nunes, 1091570, sondo: pensão de reserva,
105;$; 0,14 por cento, 4a70. T0m 30 anos de serviço e
32 períodos.
Vladimiro Rodrigues Polónio, 105,$ de pensão de reserva. Voncimentos nos termo H do artigo 9.0 da lei do
25 de Maio de 1911.
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b) Decl:.tra-so que, conforme preceitua o artigo 3.° do
~Ilcreto n.? 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foi consIderada hábil Maria Augusta Palha Ramos Pereira para
receber, ao abrigo do artigo 1.0 do mencionado decreto,
os vencimentos
de seu marido, segundo sargento n. ° 68
da. 2.n companhia
de reformados,
Serafim Ramos Pe1'011'11" internado
DO IIospício
do S. João de Deus de Barcelos.
c) Vencimentos
que, nos tormos da lei n.? 1:668, de 9
de Setembro
de fD24, e decreto n." 20:247, de 24 de
~gosto de 1931, competem aos oficiais em seguida mencIonados, transferidos
para a situação de reserva:
Coronol de artilharia
Joaquim Leite Faria Guimarãis
Júnior, 5111S95, sendo: pensão de reserva,
341~70; lei
n.O 888, 34t$17; lei n," 1:332, 123t$01; 0,14 por cento,
13t$07. Tom 2 aumentos de 10 por cento sobre o soldo,
44 anos de serviço, 41 períodos e diferencial.
Coronel do secretariado
militar J OSÓ Gonçalves Med~ira Júnior, 466t525, sendo: pensão de reserva, 297 t5;
lei n. ° 888, 29t$70; loi n. o 1 :332, 130668; 0,14 por
cento, 81S87. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbro o
sôldo, 46 anos de serviço e 32 períodos ...
Tenente coronel médico Eugénio Pereira. de Castro
Caldas, 3551501, scndo: pensão de reserva, 285~67; lei
D.O 888, 281556; lei D.O 1:332, 3JtS28; 0,14 por cento,
6a50; do vencimento total 168612 são pelo Ministério
do Interior. Tem 3 aumentos
de 10 por cento sôbro o
sôldo, 38 anos de serviço e 21 períodos.
Capitão do infantaria
João Mendonça, 163.&21, sendo:
pensão do reserva, 147t$50; lei D.O 888, 5690; 0,14 por
cento, 9ll81; do vencimento
total 501590 são pela proVíncia de Angola. Tom 1 aumento do 10 por cento sôbre
o sõldo, 32 anos de serviço e 51 períodos.
Capitão do quadro auxiliar do serviço de saúdo José
Augusto da Silva Bunheirão,
2946i48, sondo: pensão do
reserva,
2021>50; lei n.o 888, 20t$25; lei n,° 1:332,
G4,~80; 0,14 por conto, 6603. Tom 1 aumento do 10 por
cento sôbre o sôldo, 43 anos de serviço o 3G períodos.
'I'enento de infantaria
António
Mauricio Coelho de
Araújo Malheiro,
211613, sr-ndo : pensão de reserva,
165690; loi n." 888, 16~59; lei n." 1:332, 26t$54; OJ4
por cento, 2tll10. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre
o sôldo, 30 anos de serviço e 12 períodos.
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Repartição

a) Declara-se que os oficiais a seguir mencionados freqüentaram com aproveitamento o curso de informação
do respectivo grau da Escola Oentral de Oficiais:
Infantaria

Oasimiro Vítor de Sousa Teles, Francisco
de Lacerda e Oliveira e, com o curso do estado maior,
Arnaldo de Melo, Tasso de Miranda Cabral e Carlos
Maria Pereira' dos Santos.
Coronéis

Artilharia

Ooronéis, com o curso do estado maior, António de
Santana Cabrita Júnior, José Augusto Lobato Guerra E?
Adriano da Costa Macedo.
Cavalaria

com o curso do estado maior, António Mário de Figueiredo Campos e Manuel Umbelino Correia
Guedes.
t
Coronéis,

Engenharia

Coronéis

Raúl Augusto Esteves e José Celestino Re-

gala.
Serviço

de saúde

Tenentes-coronéis médicos Alberto Gomes de
Eugénio Pereira Castro Caldas, Albino Joaquim
e Joaquim da Assunção Ferraz Júnior.
Capitãis médicos António Oasimiro Pereira de
lho, Gilberto Carrilho Xavier e, miliciano do'
especial, José Gomes Estima.
Serviço

Moura,
Gomes
Carvaquadro-

veterínárfo

Tenentes-coronéis Filipe Maria Caiola e João JorgeLobato Guerra.
Capitãis João Henriques Barroso Tierno, Adrião José
Afonso de Oastro e Baltazar Gomes Pereira.
ServIço de administração

militar

Tenentes-coronéis Manuel Eduardo Martins, José Maria Freire e João Maria Penteado Pinto.
Capitãis José Gomes Ferreira Soares de Mesquita,
António da Silva Simões, Joaquim Gomes Salazar Braga.
e Agnelo Augusto de Gouveia Cabral.
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b) Declara-se que os oficiais a seguir designados, tendo
freqlientado o 1.0 período da Escola de Transmissões, no
ano escolar de 1930-1931, e tendo sido considerados
com competência para instrutores e comandantes de forlllações do transmissões, foram classificados «oficiais de
transmissões» :
Infantaria

L ~lferes José Pedro Pires, José Nunes Barroso e João
UIZ

Mourão Vaz Osório.
Artilharia

Tenentes Elói Alberto VaI verde e Pedro Amadeu Ní~olau Fernandes Guerra e alferes .roso Maria Navarro
Vilaloboi:! Vieira.
Cavalaria

Tenente António Maria Msiru e Cruz e alferes, com a
patente de tenente, Raúl Augusto Nogueira de Curvalho.

,c) Declara-se que o capitão médico Carlos Máximo de
I!'lgueiredo e o tenente de artilharia António Augusto
Tavares terminaram o curso de instrutores de esgrima.
,d) Declara-se que os eapitãis, de artilharia, João MáXImo'I'assara Machado e, do cavalaria, João José Francisco Xavier Freire de Meneses terminaram o estágio a
que se refere o artigo 34.0 do regulamento da Escola de
Esgrima do Exército de 14 de Novembro de 19:?3.

15.

o -llinislério

da Guerra - Repartição Geral

Relação definitiva dos candidatos efectivos e suplentes no concurso para a admissão no Colégio Militar no
Mo lectivo de 1931-1932:
Classe de marinha
2,° GRUPO

1 Manuel Alves do Carvalho de Noronha, filho do
primeiro tenente José Nunes de Carvalho Noronha (efectivo) - Preferência 2. a
2 Fernando José Gonçalves, filho do primeiro tenente Manuel Gonçalves (efectivo) - Preferência 2.1'
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3.° GRUPO

1 Alberto Augusto
Azevedo
Xavier,
filho do segundo tenente Alberto Augusto Xavier (efectivo) -Preferência
2. li
2 José Pedro Sassete Elston Dias, filho do primeiro
tenento Carlos Frederico
Elston Dias (efectivo) - Preferência
2. li
3 Francisco Maria Rocha Simões, filho do primeiro
tenente Justino de Oliveira Simões (efectivo)Preferência
8. n
4 Manuel Gnrção Ferraz, filho do primeiro tenente
Manuel Armando Ferraz (efectivo) - Preforências S." e 9.a
5 Francisco Martins da Silva, filho do segundo tenente José da Sil va (efectivo) -1)referêncÍtt
8."
6 Fernando
Lopos, filho do segundo tenento Sebastião Lopes (efectivo)-Preferências
8.", 9." e

13.a
7 José

Borba Rodrigues,
filho do segundo tenente
Manuel Rodrigues
(suplente) -Preferência
8.11
8 Fernando
Maia Henriques,
filho do primeiro tenente Carlos Henriques
(suplente) - Preferência 9."
9 Josó Miguel Duarte Simão, filho do segundo tenente Francisco
Simão (suplente) - Prefernncia 9."
10 Rogério Souto da Costa Pereira, filho do primeiro
tenente Rodrigo
Carlos da Costa Pereira (suplente) - Classificado de harmonia com o § 1.0
do artigo 61.0 do regulamento.
4.° GRUPO

1 Eduardo Alexandre
Viegas Ferreira
do Almeida,
filho do capitüo-tenente
Eduardo Alberto Ferreira de Almeida (efectivo) - Preferência
8. n
2 António Mal'ia Feijó 'I'eixoira Ribeiro, filho do
primeiro
tenente António Maria Ribeiro (efectivo)-Profcrôncia
8.11
3 António Fuschini Serra, filho do primeiro tenente
Vital' Serra (efectivo) - E aluno no Colégio,
no 6.0 grupo, o foi concedida a sua transferência para êsto grupo.
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4 António Jacinto Hidalgo Barata, filho do primeiro tenente António Lourenço Barata (suplente)-Preferência
9.:\
5 Augusto 'rito de Morais, filho do contra-almirante Tito Augusto de Morais (suplente).
Classe do exército
2.° GRUPO

1 Mário César Monteiro da Fonseca Cardoso, filho
do tenente Armando Artur Barbosa da Fonseca Cardoso (efectivo)-Preferências
2.", 3.3,
9.1.1 e 13.:\
2 Eduardo Júlio de Sousa Larcher de Brito, filho
do tenente Artur Pedro Ferreira de Brito (efectivo) - Preferência 2. a
3 Manuel Ferreira Baptista, filho do alferes Gonçalves Ferreira Baptista (efectivo) - Preferência 2.:\
4 Josó Manuel de Guimarãis Metelp, filho do alferes
Arnaldo Metelo Raposo de Liz Teixeira (efectivo) - Preferência 2.:\
[) Filipo Josó Rodrigues Moutinho, filho do tenente-coronel Francisco dos Santos Moutinho (efectivo)-Preferência
2.1.1
6 Alberto Perestrelo de Sousa Ferreira, filho do capitão J osé de Sou sa Ferreira (efectivo) - Preferência 2.1.1
7 João Afonso Teixeira Henriques, filho do capitão
José Joaquim Henriques (efeetivo)-Prefer6ncias 2.a, 8.a e 9.3
8 Joaquim Francisco Rijo Cardeirn da Silva, filho
do tei.cnte Arnaldo Elias Cardoirn da Silva
(efectivo) - Preferência 2.1.1
9 Joviano Aloísio Chaves Ramos, filho do tenente
Joviano Aloísio Fólix Soares Ramos (efectivo) -Proferências
2.n, 9.1.1e 13.1.1
10 António Augusto de Maia Bastos, filho do tenente
Arnaldo Cnportino Bastos (efectivo)--Preferência 2.1.1
11 Rogério António dos Santos Nunes, filho do capitão Manuel Nunes (cfectlvoj-v Prcferência 2.1.1

582

ORDEM DO EXERCITO

N.o 16

2.' Série

3.° GRUPO

1 Nelo das Dores Pinto Ribeiro, filho do alferes Manuel Maria Chasse Pinto Ribeiro (efectivo)Preferência
3. a
2 Álvaro Morais de Andrade Jorge, filho do alferes
J osó Jorge (efectivo) - Preferências
3. a O 8. n
3 Alberto Rodrigues da Costa, filho do tenente J osé
Rodrigo Rodrigues da Costa (efectivo)-Prefcrências 3. a e 8."
4 Frederico
Luiz Alves Louceiro,
filho do tenente
Agostinho António Louceiro (efectivo) - Preferência 3.a
5 Fernando Pedro Lopes Barbosa, filho do tenente-coronel
Óscar Gomes Barbosa
(efectivo)Preferência
4. a
6 Rui da Silva Diogo, filho de tenente Francisco
António Diogo (efectivo) - Preferência
5. a
7 Fernando
J osó Mnrçal Carneira, filho do tenente-coronol José Martins Carneira (efectivo) -Preferência 5."
8 José de Souto Maior Quaresma,
filho do capitão
António Fernando
Pedroso
Quaresma
(ofoctívo)-Preferê,ncias
5.a, a- e 9."
9 Francisco
José Morais Pinto Ferreira
Sarmento
Pimentol, filho do tenente Francisco Sarmento
de Morais Pimental
(efectivo) - Preferências

5.a e 8.a
10 Óscar Martins dos Santos Coimbra e Cruz, filho
do capitão José .A uguato da Cruz (efectivo)-Preferência
5. a
11 Arnaldo
Teixeira,
filho do capitão Roque Maria
Teixeira (efectivo)Preferência
6. a
12 Josó de Almeida Rijo, filho do capitão Manuel
Joaquim da Trindade
Rijo (ofectivo)-Profcrência 6."
13 António dos Reis Pereira da Silva Fernandes,
filho do tenente António Fernandes
(efectivo)Preferência
6. II
14 António Luiz Bulhões Maldonado Domingues,
filho do alferes António Domingues (efectivo)Preferência
6."
15 José Faia Gil, filho do major Alfredo Ferreira
Gil (efectivo) - Preferência
7. a
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16 José João da Costa Barros Magalhãis Cruz Azevedo, filho do major .Iosé João Pinto da Cruz
Azevedo (efectivo) - Preferência
7.'"
17 Jorge dr. Silva Nogueira da Costa, filho do capitão Angelo David da Costa (ofectivoj=- Preferência 7.'"
18 Júlio Heitor Lino Ferreira,
filho do tenente António Lino Ferreira
(efectivo) - - Preferências
t » e 8.a
19 Manuel Pinheiro Rodrigues da Costa, filho do capitão Cipriano Rodrigues da Costa (efectivo)Preferências
'l ,", 8.a, 9.a é 11.a
20 Mário Sérgio Santos Palrão, filho do alferes João
das Dores Nunes Palrão (efectivo) - Preferências 7."', 8.a e 9.a
21 João Celestino de Montalvão Fernandes,
filho do
capitão José Augusto Fernandes
(efectivo)-

Preforõncias

t», s.-, 9.a e 13.

22 Lívio Celso de Cássia Guapo de Almeida, filho
do capitão José Caetano de Almeida (efectivo)Preferência
7. a
23 Alfredo Soares da Costa, filho do tenente Alfredo
Soares da Costa (efectivo) - Preferências
7. a
O

8.a

24 Emmannel Xavier Ferreira
Coelho, filho do capitão Manuel Benjamim
Rodrigues
Coelho (suplente) - Preferências
'l." e 9.a
25 Orlando da Conceição Miranda Cardoso, filho do
alferes Raúl da Conceição Cardoso (suplente)Preferências
T ." e 8.a
26 Manuel José Antunes Ferroirn,
filho do capitão
Josó dos Santos Ferreira Júnior (suplente)Preferências
t », a- e 9.a
27 Afonso Capela Ribeiro, filho do tenente Augusto
Mendes Ribeiro (suplente) --Preferências
T."
e 8.a
28 Sebastião Artur Ribeiro Galvão, filho do capitão
Henrique
Martins
Gaivão (suplente) - Prcferêucias 'l ,", 8.a e 9.a
29 José Teodoro Rocha, filho do tenente José Maria
Rocha (suplente) - Preferências
'l ," e 8."
30 Fernando
Carlos Teixeira da Câmara Lomelino,
filho do tenente Fernando Augusto da Câmara
Lomelino
(suplonto) - Preferências
7.a e 8. a
31 Ernani Jos6 Estácio Costa Branco, filho do capi-
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tão Joaquim António Branco (suplente) - Preferências 7.11 e 8.A
32 Estêvão José Botelho Reis, filho do tenente José
Estêvão Pereira Reis (suplante) - Preferências
t», 8." e 9."
33 Guilherme Pimenta Santos, filho do capitão Guilherme dos Santos (suplente) - Preferências
t», 8." e 9."
34: Artur Leopoldo Augusto dos Santos Roque, filho
do tenente António Augusto Roque (suplente)Preferências 7.", 8." e 9.11
35 José Martiniano Moreno Gonçalves, filho do alferes José Gonçalves (suplento)-Preferências
7." e 8.a
36 António da Assunção e Amaral, filho elo alfereS
José Assunção (suplente)-Preferências
7.",
8. e9.a
~
37 Vergílio Augusto de Carvalho Santos Alberto,
filho do tenente Joaquim Augusto dos Santos
Alberto (suplente)-Preferências
7.11. e 8.
38 José Cardoso Esteves Salgueiro, filho do tenente
Joaquim António Salgueiro (suplente) - Preferências 7.", 8.a, 9.a e 13."
39 Joaquim António Pires, filho do temente Manuel
Pires (suplente) -Preferências
7." e 8.a
40 Luiz Vasques Correia Mendes, filho do capitão
João César Correia Mondes (suplente)-Preferências 7.11., a- e 9.a
41 Romeu Pires, filho elo tenente Francisco Pires
. (suplente)-Preferências
T,", 8.:1 e 9.:\
42 AI varo Garcia de Vasconcelos J únior, filho do
alferes Alvaro Garcia de Vasconcelos (suplente)-Preferências
7.:1, 8." 9." e 13.11.
43 Armando Afonso Barreira Júnior, filho do alferes Armando Afonso Barreira (suplente)Preferência 7. a
44 António ela Luz Maia de Faria, filho do alferes
Alberto Tomaz de Faria (suplente)-Preferênrências 7." e 0.a
45 Frederico Miguel da Cruz Rodrignes, filho do tonento António Pereira Rodrigues (suplente)Preferência t»
46 Mário Amadeu Domingues Ferreira, :filho do capitão Manuel do Josus Ferreira (suplonte)Preferências T,", B." e 13.11
ll

A
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47 Manuel de Castro Pita Duarte de Almeida, filho
do capitão Manuel Duarte de Almeida (suplente)-Preferêocia
t»
48 Aníbal Carlos Manuel de Almeida Franco, filho
do major Aníbal de Almeida Franco (suplente)-Preferência
7.&
49 Arnaldo Martins Videira, filho do major Gualdino
Augusto Videira (suplente) - Preferências 8."
e 9."
50 Orlando Augusto da Silva, filho do capitão José
Augusto da Anunciação Silva (suplento) -Preferência 8."
51 Rui da Câmara Pestana, filho do capitão Carlos
Ribeiro Pestana (su plento) - Preferências 8. a
O 9/'
52 João Duarte Pinto Osório, filho do tenente José
Pinto Duarte (suplente) - Preferência 8. a
53 Adriano Vítor Hugo Landersot Cadima, filho
do major Emídio Duarte Cadima (suplente) ~
Preferências 8. e 9.
54 Joaquim António Russo Pereira do Almeida, filho
do alferes Armando Luiz Pereira de Almeida
(suplente) - Preferência 8. a
55 Rodrigo Maria Soares Cordeiro da Silveira, filho
do capitão Raúl Cordeiro Ramos (suplente)Preferência 8."
50 Fernando Alberto AI vos de Morais, filho do major Alberto Herculano de Morais (suplente)Preferências 8.a e 9.~
57 José Correia de Morais Carvalho, filho do tenente
José Correia de Carvalho (suplente)-Preferêucias a-, 9." e 13."
58 Mário de Lima, filho do tenente Dagoberto António de Lima (suplente)-Preferência
8.
59 Bernardino J os6 Grand Vaux, filho do major Vital dos Reis Silva Barbosa (suplente)-Preferências s.- o 9."
60 Carlos Alberto Noguoira Catela do Vale Teixeira, filho do tenente José Ernesto Catela do
Valo Teixeira (euplentej-c-Prcferencias
8.a,
3
9. o 13.&
61 José do Almeida Pereira, filho do tenente Cristóvão Pereira (suplente)-Preferência
8.a
62 Joaquim Correia Ventura Lopes, filho do capí3
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94 Fernando
Vila do Freitas,
filho do tenente Domingos Josó de Freitas (suplcnte)-Preferôncias 8/' e 9.a
95 Duarte Júlio de Almeida Militão, fi lho do alferes
Duarte Militão - Prefm'êllcias
8. a, 9." O 13. a
96 Danilo Augusto
Queiroz de Sousa Pereira, filho
do alferes Joaquim
do Sonsa
Pereira
(suplentc) - Preferência
8."
97 Luiz Carlos Leite Quintela, filho do tenente Eugénio ..Quintela (suplente)-Preferências
8.11

e 9.30
98 Carlos Augusto
99

da Conceição Soares,
filho do
tenente Adolíno Soares (suplente)
+Preferências 8.a e 9."
António Augusto
Bugalho
Louro, filho do alferes .Jos6 Elísio Gonçalves Louro (suplente)Preferência
Luiz Augusto da Silva Blanqui Teixeira, filho do
capitão Luiz Augusto
Blanqui
Teixeira
(suplentc)-Preferôncias
8.",
13.a e 14."
Eduardo Grilo Luizi, filho do capitão Nicolau de
Luizi (suplento) - Preferência
8.11
César Amadeu Osório Costa Cabre l, filho do major
César Amadeu da Costa Cabral (suplente)Preferência
8."
Manuel Romão Boavida,
filho do tenente João
Boavida (suplente)-Preferências
S.", 9.11 o 13.a
Francisco Blasco Gonçalves, filho do tenente Ernesto Júlio da Graça Gonçalves (suplente)Preferências
8. Ii e 9.11
António Dias Machado Correia Diniz, filho do alferes Raúl dos Santos Corroia. Diuiz (suplento) - Preferência
8.11
António Fernandes
de Sousa Guedes, filho do capitão Malaquias Augusto de Sousa Guedes (sup len te) - Preferências
8.11 e 9. a
António Augusto
de Oliveira Vieira, filho do alferes Augusto Vieira (suplente) - Preferência

e.-

100

o.-,

101
102

103
104

105

106

107

8.a
108 Alcino Nunes Martins, filho do alferes Francisco
de Ma to s Marti us (su pleu te) - Preferências
8."
e 9."
.
100 Flávio Serzedelo Fornandes de Oliveira, filho do
capitão Manuel Joaquim
de Oliveira (suplente) - Preferências
8. a, 9.11 O 13.11
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110 Nuno Álvaro Barata de Oliveira o Carmo Botelho do Modoiros, filho do capitão Heldeborto
António Botelho de Medeiros (suplente) - Preferências 8.", 9. o 13.
111 Edmundo Júlio Pinto do Sousa Larcher, filho do
capitão
Francisco Aníbal Pinheiro de Sousa
Larcher (suplente) - Preferências 8.a o 9."
112 Rogério da Encarnação
Elias Mimoso Correia,
filho do tcncnto José Bernardo Mimoso Correia
(suplente) - Preferências 8.", 9.a o 13.11
113 José Magalhãis da Cruz Mota, filho elo tenente
José da Cruz Mota Júnior (suplente) - Preferências 8. n, 9. o 13."
114 Eduardo Moreira de Sá, filho do tenente Vítor
Moreira de Sá (suplente)-Preferências
s.-, 9.a
o 13.a
115 João Eduardo Miranda Relvas, filho do tenente
Joaquim Miranda Relvas (suplente) -Preferên·
cias 8.", 9." o 13.a
116 António Sérgio de Pereira Cardoso, filho do tenente António Rodrigues Cardoso (suplente)Preferências 8.3, 9." e 13.a
117 Joaquim Folgado Blasco, filho do-tenente João
Maurício Blasco (suplente) - Preferências 8.\
9.3 o 13."
118 Rogério Silva do Sousa Nunes, filho do tenente
João de Sonsa Nunes (suplente) -Preferências
s.-, 9.", 13." e 14.&
110 Manuel Madureira Fialho Prego, filho do tenente
Leonardo Mendes Fialho Prego (suplente)Preferências 8.3, 9.a e 13.3
120 Mário dos Santos Cartaxo. filho do tenente António Maria Cartaxo Júnior (suplento) - Preferências 8.:1 o 9.3
121 José da Silva Mendes Cardoso. filho elo alferes
António Maria Mendes Cardoso (suplente)Preferências s.-, 9.", 13.11.e 14.3
122 Agostinho Costa Alcobia, filho do alferes Mário
Alcobia (suplente) -- Preferência 8.a
123 Mário Augusto No\'es Rocha, filho do capitão Alberto Augusto das Neves Rocha (snplente)Preferências 8.", 9.a e 13.a
124 João Francisco Teixeira de Campos, filho do capitão Francisco José de Campos (suplente)Preferências 8.3, 9." e 13."
3
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5 José Oarlos de Lacerda Reis Pereira, filho do
major José dos Heis Pereira. (efectivo)-Pre·
ferêncía 3.a
G Ivo Martins de Araújo, filho de capitão Loysik
da Fonseca Araújo (efectivo )-Preferência
5.8Olassiflcado em harmonia com o artigo 88.0 do
regulamento.
7 João Fausto Pereira. Cnbral, filho do tenente-coronel J os6 Ricardo Pereira Cabral (efectivo)Preferência 5. a
8 António Fernando de Oliveira Meireles, filho do
major António Alberto Quiutão Meireles (efectivo) - Preferência 6. a - Classificado em harmonia com o artigo 88.0 do regulamento.
9 Ernesto Pereira Nogueira, filho do tenente Feliciano Nogueira (efectivo) - Preferência 6. a_
Olassificado em harmonia com o artigo 88.0 do
regulamento.
10 Nuno de Castelo Branco, filho do major D. José
Inácio de Castelo Branco (efectivo) - Preferência 7.a
11 Carlos Eduardo Campelo o Andrade Bandeira de
Lima, filho do tenente-coronel Vicente Bandoira do Lima (efectivo)-Preferências
'l ." e S."
12 João Oarlos Craveiro Lopes, filho do major Francisco I-ligino Craveiro Lopes (suplente) - Preferências 7. a (I 8. a
13 António Manuel Carmona o Costa, filho do capitão António José Álvaro da Silva e Oosta (suplente) - Preferência 7.a
14 Rui Lill Teles Palhinha, filho do capitão José
Teles da Silva Palhinha (suplente)--Preferências 'l ," e 8."
15 Júlio Carlos May Oaldas Botelho Moniz, filho do
capitão Jorge Botelho Moniz (suplento)-Preferência 7. a
16 Oarlos Oagigas de Almeida Lima, filho do tenente-coronel Armando de Almeida Lim a (suplente)Preferências 7. a e 8."
17 Vítor Ramalho Soares da Cunha, filho do capitão
Francisco Augusto da Cunha (suplente) - Preferências 7. a e 8."
18 José Oaldeira Tiorno, filho do-tenente Eurico Dagoberto Barroso Tierno (suplente) - Preferências 7.\ 8.a e 9.11
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19 Luiz Augusto Conde do Mesquita, filho do capitão João Henriques de Mesquita (suplento)Preferências 7.", 8." e 9."
20 Carlos Alberto da Silveira Barbas, filho do tenente José Joaquim Santa Clara Barbas (suplente) -Preferência
7. a
21 João Rogério Monteiro Fialho, filho do capitão
Joaquim José Cardoso Fialho (suplente)-Pl'eíerências 7." O 9. a
22 Reinaldo Pereira dos Santos, filho do tenente
Luiz Augusto dos Santos (suplente) -Preferência t»
23 Alfredo Machado dos Santos, filho do capitão
Carlos José Machado dos Santos (suplento)Preferência 7. a
24 Luiz Manuel Viana Patacho, filho do coronel Luiz
Cândido da Silva Patacho (suplente) - Preferência 't »
25 Júlio Augusto da Cruz, filho do capitão Júlio
Augusto da Cruz (suplente) - Preferência 7."
26 Carlos Alberto Pessoa Marques Duarte, filho do
tenente Manuel Marques Duarte (suplente)Preferência 8.a
..
27 Francisco da Funseca Coutinho Martins Franco
Frazão, filho do alferes Bartolomeu Capelo
Franco Frazão (suplente) - Preferência 8."
28 João Nazareno Moreira Garcia da Silveira Botelho, filho do tenente-coronel Luiz Torcato de
Freitas Garcia (suplente) - Preferência 8."
29 Aníbal da Costa Cabral de Salter Cid, filho do
capitão Aníbal de Melo e Castro Salter Cid
(suplente) -Preferência
8.a
30 João Tomaz Ferreira do Sousa, filho do tenente-coronel Macário Evangolista de Sousa (suplente)-Preferência
8."
.
31 Joaquim Aurélio Neto Valente, filho do coronel
Joaquim Maria Valente (suplente) ___,
Preferências 8.a e 9.&
32 Mário Neves Berboram o Santos, filho do tenente
Atanásio José dos Santos (suplente) -Preforência 8.11
33 Francisco Rodolfo Pereira dos Santos Oliveira,
filho do major Rafael dos Santos Oliveira (suplente)-Preferências
8." o 9."
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34 Alberto Pereira Dias, filho do capitão Ricardo
Pereira Dias (suplento)-Preferências
8.a e 9.'
35 Camilo Manuel Silveira da Costa, filho do tenente
Mário Augusto da Costa (suplente)-Preferências 8.a, 9." e 13.&
36 Augusto José Larião Supico, filho do capitão José
Luiz Supico (suplente)-Preferências
8.11, 9.' e
13.a
37 Manuel Goulart de Medeiros, filho do capitão
}.f anuel Francisco
Goulart do Medeiros (supleute) -- Preferência 8. a
38 Álvaro Nuno Lemos da Fontoura, filho do major
Álvaro Eugénio Neves da Fontoura (suplente)Preferências 8. a e 9. a
39 Manuel Tomaz Ferreira Cabrita, filho do capitão
António Gonçalves Cabrita (suplente) -Preferências 8.11 e 9.a
40 Mário Gonçalves Duarte de Almeida, filho do tenente Albertino da Silva Duarte de Almeida
(suplente) - Preferência 8. a
41 José Jerónimo Cabral Vaz Sintra, filho do tenente
José de Sousa Maneiros Vaz Sintra (suplente) -Preferência
8."
42 Manuel Groseland Beja, filho do capitão Carlos
Estoves Beja (suplente) -Preferências
8.11 e 9.'
43 João Júlio Fry Ribeiro TOrres, filho do capitão
José do Castro Branco Ribeiro Tõrres (suplente) - Preferências 8." e 9. a
M José Teixeira da Silva Mendes, filho do tenente
José Rodrigues da Silva Mondes (suplente)Preferência 8. a
45 João Carlos de Sequeira Varejão, filho do tenente-coronel Roque de Sequeira Varejão (suplente) -Preferência
8.11
46 Francisco Manuel de Macedo e Faro Amado da
Cunha, filho do capitão Manuel José de Barros
Amado da Cunba (suplente) - Preferência 8.'
47 José Manuel Ferreira de Lemos, filho do capitão
José Eugénio Santos de Lemos (suplento)Preferência 9.'
48 Oldgar da Cunha Mouta, filbo do major Manuel
Jouquim Monta (suplente) -Preferência
9.a
49 José Luiz Correia Dias Costa, filho do capitão
Luiz Dias da Costa (suplente) - Preferência 8.&
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50 António Augusto Vare] ão Castelo e Sousa, filho
do tenente António Augusto de Sousa (suplente) - Preferência 9. a
51 Manuel Pedro Ribeiro de Carvalho, filho do tenente Pedro Berquó Bastos de Carvalho (suplente) - Preferência 9.1\
52 José de Abreu Teriaga, filho do major João
Diogo Lopes da Costa Teriaga (suplente)Preferência 9. a
53 José Jacinto Rodrigues Fernandes, filho do tenente Antero Fernandes (supleutej-c--Profarãn.
cias 9.1\ e 13.1\
54 Amadeu Rodrigues Ferreira Matias, filho do tenente Amadeu Ferreira Matias (suplente)Preferência 9.1\
55 Manuel José Lopes Cerqueira, filho do tenente Ivo
Benjamim Cerqueira (suplente)-Preferência
15.a
56 Rui Lill Teles Palhinha, filho do capitão José Teles
da Silva Palhinha (suplente) - Preferências 7. a
e S.", classificado nos termos do § 1.0 do artigo
61. o se entrar uma irmã que concorre ao r. F'.
57 Mário Rogério Miravant Tavares e Almeida, filho do major Carlos Fernando da Cunha e Almeida (suplente) - Preferência 7. a, classificado
nos termos do § LOdo artigo 61.0
58 José Joaquim Fernandes do Rosário, filho do tenente João Ferreira do Rosário (suplente)Preferências t» o 8.11• § 1.0 do artigo 61.°
59 Jorge Manuel Trigo Mira, filho do capitão Jorge
Gerves Godinho de Mira (suplente) -Preferência 7. a, § 1. o do artigo 61.0
60 José Cardoso Esteves Salgueiro, filho do tenente
Joaquim António Salgueiro (suplente) - Preferência 7. a, § LOdo artigo 61.° se entrar ,um
irmão que concorre ao r. P.
61 António Mateus Granado, filho do tenente-coronel
Abílio Augusto Coxito Granado (suplente)Preferência 7. n, § LOdo artigo 61.0
62 Nuno Alvares Pereira Pimenta de Castro, filho
do tenente Vasco Pereira Pimenta de Castro
(suplente)-Preferência.
s.-, § 1.0 do artigo 61.0
63 João António Ferreira Lamas, filho do major
José da Cunha Lamas (suplente) - Preferência 8.11, § 1.0 do artigo 61.°
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64 João de Castro Enes Ferreira, filho do capitão
Manuel António Enes Ferreira (suplente)Preferência 8. a, § LOdo artigo 61.°
65 Jorge da Funseca Dores, filho do capitão Paulino
José das Dores (suplente)-Preferência
8.a1
§ 1.0 do artigo 61.°
66 Leão Maria Tavares Rosado do Sacramento Monteiro, filho do capitão João do Sacramento Monteiro (suplente) - Preferências 8.a, 9.3 e 13.ar
§ LOdo artigo 61.°
67 Rui de Sande Mexia Aires de Campos de Barros Mendes Moreira, filho do capitão Francisco
Mari::t Mendes Moreira (suplente) - Preferência 8. a, § LOdo artigo 61.0
68 Orlando Rodrigues da Costa, filho do capitão Cipriano Rodrigues da Costa (suplente) - Preferência 8.a, § 1.0 do artigo 61.°
69 Fernando Leal de Matos Vargas, filho do tenente
Fernando Vargas (suplente) - Preferência 8. n,
§ LOdo artigo 61.°
70 João Carapeto de Sousa Ramos, filho do tenente
João Mendes de Sousa Ramos (suplente)-Preferêncía 8.11, § 1.0 do artigo 61.°
.
71 Camilo Manuel Silveira da Costa, filho do tenente
Mário Augusto da Costa (suplente) - Preferências 8.11 e a-, § 1.0 do artigo 61.°
72 Manuel Tavares Saraiva, filho do tenente Ismael
de Jesus da Gama Saraiva (suplente) - Preferências 8.a, 9.& e 13.a, § 1.0 do artigo 61.°
73 Teófilo Augusto da Silva Almeida, filho do tenente Miguel Augusto de Almeida (suplente)Preferência a-, § 1.0 do artigo 61.°
74 João Carlos Mourão Vaz Osório, filho do capitão
Manuel António Vaz Osório (suplente)-Preferêncía s.-, § 1.0 do artigo 61.°
75 Eugénio João Lamas da Silva, filho do tenente
João Inácio da Silva (suplente).
5.° GRUPO

Filhos de oficiais milicianos
1 Jorge Carlos Fernandes Vazone, filho do alferes
Severino Fernandes Vazone (efectivo) - Preferência 6.a
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2 Carlos Maria Bastos Carreiras, filho do tenente
João António Carreiras (efectivo) - Preferências 7.& e 8.&
3 Miguel Carlos Tenório Caldeira de Carvalho, filho
do capitão Carlos Augusto Caldeira de Carvalho (suplente) - Preferência 7. a
4 José Maria Vieira Abrunhosa, filho do alferes
José Maria Vieira Abrunhosa (suplente) -Preferência 7. a
5 Diogo Álvaro Viana de Lemos, filho do capitão
Américo Viana de Lemos (suplente) -Preferência 8.a
6 Joaquim Augusto Rosado Cabral, filho do capitão
Abel Pais Cabral (suplente) - Preferências 8.a
e 9.:1
7 Eduardo Augusto de Albuquerque Teixeira de
Sousa, filho do tenente Eurico Teixeira de Sousa
(suplente) -Preferência
8.a
8 João Tierno Bagulho, filho do capitão João António Pinto Bagulho (suplente) -Preferência
8.a
9 José Manuel Gonçalves Pestana Malhado, filho
do alferes Menuel Gonçalves Malhado Júnior
(suplente) -Preferência
8.&
10 António Júlio Pinheiro Carneiro Leão Cardoso
Correia de Miranda, filho do tenente José Cardoso Miranda (suplente).
6.· GRUPO

Classe civil
1 Júlio Carlos Mayer Caldas Botelho Moniz, filho
do capitão Jorge Botelho Moniz (efectivo)Preferências 7.& e 8. a - Mandado admitir extraordinàriamente.
2 João Rogério Monteiro Fialho, filho do capitão
Joaquim José Cardoso Fialho (efectivo)Preferência 7. a - Mandado admitir oxtraordinàriamente.
3 Rogério da Encarnação Elias Mimoso Correia,
filho do tenente José Bernardo Mimoso Correia (efectivo)-Preferências
a-, 9.a e 16.8Mandado admitir extraordinàriamente.
4 Manuel José Lopes Cerqueira, filho do tenente
Ivo Benjamim Cerqueira (efectivo) - Preferen-
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5
6
7
8
9
10

11
12

cias 9.:1 e 16.:I-Mandlldo
admitir extraordinàríamente,
Mário Augusto, filho do tenente Mário Augusto
da Costa (efectivo) - Preferência: última parte
do § 2.° do artigo 61.°
António Leonardo de Almeida Cardoso de Lemos, filho do civil Francisco Cardoso de Lemos (efectivo) - Preferência 2.:1
Carlos Manuel de Almeida Nunes Ribeiro, filho
do civil António Nunes Ribeiro (ofectivo)Preferência 2:a
José Gil Alcoforado de Azevodo Pinho, filho do
civil Francisco Augusto Alcoforado da Costa
(efectivo) - Preferência 2. a
António Guimarãís de Lima Correia, filho do civil Alberto de Lima Correia (efectivo) - Preferência 4. a
D. João Brum da Silveira elo Vasconcelos o Sousa, filho do civil D. Bernardo da Silveira de
Vasconcelos e Sousa, Oonde de Oastelo Melhor
(efectivo)- Preferência 5.a
Jorge Ruivo de Vasconcelos e Sá, filho do civil
José Jorge do Vasconcelos o Sá (suplente)Preferência 6.:1
Jorgo António Ernesto Empis Félix da Oosta,
filho do civil António ele Almeida Félix da
Costa (suplente) - Preferência 7.
José David Baiana Nunes da Silva, filho do civil
José David Nunes da Silva (suplente)-Preferência 8.a
Manuel Afonso Taíbuer de Morais Santos Barosa, filho do civil José dos Santos Barosa Júnior (suplento) - Preferência 8. a
José Maria Carvalho Teixeira, filho do civil Artur Maria Teixeira (suplente) - Preferências
s.- e 9.a
Ramiro Miranda, filho do civil Manuel Joaquim
Ramiro (suplente) - Preferência 8.11
Henrique José Vilardobó Chaves, filho do civil
Henrique da Fonseca Chnvcs (suplente) -Preferência 8. a
José Maria do Paiva Raposo, filho do civil Tomuz de Paiva Raposo (suplcntoj-c-Proferência 8.a
Fansto Alves Bebiauo Oepas, filho do civil Mafi

13
14
15
16
17
18
19
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nuel Alves Cepas (suplente) - Preferências 8. a
e 9.a
António Dourado Moreira Fernandes, filho do civil João Moreira Fernandes (suplente) -Preferências 8." e 9. a
Pedro António Roma Machado Paiva Raposo, filho de civil Tomaz António Paiva Raposo (suplente) - Preferência 8.a
António Picão Caldeira Júnior, filho do civil António Pícão Caldeira (suplente) - Preferência 8. a
Eduardo Alexandre Viegas Ferreira de Almeida,
filho do capitão-tenente Euardo Alberto Ferreira de Almeida (suplente)-Preferência
8.a
Eduardo Rebêlo de Ornelas e Vasconcelos, filho
do civil Duarte de Ornelas de Vasconcelos (suplente) - Preferência 8. a
João Tierno Bagulho, filho do capitão miliciano
Jol1o António Pinto Bagulho (suplente) - Preferências 8.a e 9.&
João Looni de Carvalho Branco, filho do civil
Ernesto de Carvalho Branco (suplente) -Preferências 8.a e 9.&
Carlos Alberto Lopes Teixeira, filho do civil António José Teixeira (suplente) - Preferências
a- e 9.a
Luiz Alfredo Vieira Mexias de Almeida, filho do
civil António Leonardo Mexia de Almeida (suplente) - Preferências 8. a e 9. a
José Manuel Gonçalves Pestana Machado, filho
do civil Manuel Gonçalves Machado Júnior (suplente)-Preferências
8.a 'e 9.a
João Andrade de Oliveira, filho do civil Martinho
de Melo Rodrigues de Oliveira (suplente)Preferência 8. a
Joã.o Afonso, filho do civil Joã.o Apolinário Afonso
(suplente) - Preferência 9.a
António Júlio Pinheiro Carneiro Leão Cardoso
Correia de Miranda, filho do tenente José Caro
doso de Miranda (suplente)-Preferência
9.a
Mário Augusto Gouveia Pinto Bandeira de Lima,
filho do civil António Bandeira de Lima (suplente) - Preferência 9."
Eurico Carlos Soto Maior Figueira Pinto, filho do
civil Mariano Pinto da Silva Fernandes (suplente) - Preferência 9.11
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35 Danilo Manuel José Rodrigues dos Heis, filho do
civil Manuel José dos Reis (suplente) - Preferência 9.a
36 Sigurd Von Vill0r Salazar, filho do civil José
Salazar (suplente) - Preferência 9.a
37 Manuel Angelo Monteiro de Lemos, filho do civil
Arménio Pereira do Lemos (suplente)-Preferência

D.a

38 Eduardo Estêvão Paço Viana Correia Guedes,
filho do civil Eduardo Viana Correia Guedes
(suplente)-Preferência
15."
39 Pedro António Roma Machado Paiva Raposo, filho
do civil Tomaz António Paiva Raposo (suplente) - Preferência 8.", § 1.0 do artigo 61.0
40 Américo Moreira Caetano Nunes, filho do civil
Eduardo Caetano Nunes (suplente) -Preferência 8. a, § LOdo artigo 61.°
41 Mário Augusto, filho do tenente Mário Augusto •
da Costa (suplente) - § 1.0 do artigo 61.°
42 António Lobato do Oliveira Guimarãis, filho do
civil António do Olivoira Guimarãis - Autorizada a sua classificação no fim de todos os candidatos com as condições legais.

Obituário
1931
Agosto

26 -

»

29 -

Setembro

8-

»

12-

»

14 -

»

16 17 lO 20-

»
u

»

»

"

2021-

»

23 -

Alferes miliciano de infantaria
Manuel Rêgo de
Sousa.
Tenente médico miliciano José Augusto Coutinho
de Oliveira.
General,
reformado, Luiz Augusto Ferreira
de
Castro.
General, reformado, Aires Pinheiro de Mascarenhas Valdez.
Tenente-corooel,
reformado, Luciano Monteiro Pacheco.
Capitão, reformado, Francisco Trindade.
Capitão de aeronáutica João Maria Esteves.
Major, reformado, João Pedro César Gomes.
General, reformado, José Jerónimo Rodrigues Monteiro.
Capitão de infantaria Manuel Rodrigues.
Capitão, na situação de reserva, Josó Joaquim de
Almeida.
Major, reformado, Manuel Vicente.
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Rcotificações
Na Ordem, do Exército n.v 8, 2." série, do corrente ano, p. 249,
1.34, onde se lê: «Vftor», deve ler-se: «Vasco».
N a Ordem do Exército n.' 1.4,2." série, do corrente ano, p. 428,
L 14, onde se lê : ,,1.' esquadrilha)), deve ler-se: "La companhia» ;
p. 437, l. 15, onde se lê : «Paulino», deve ler-se: .Raulino".
Na Ordem do Exército n.? 15, 2." série, do corrente ano, P: 456,
L 34 e 35, onde se lê: «de Saúde Militar", deve ler-se: "Veterinário Militar»: p. 461., L 26 e 27, onde se lê: "João Pereira de Barros", deve ler-se: "João Baptista Pereira de Barros e ; P: 464, 1. 20,
onde se lê: "i de Junho de 1.930», deve Ier-se : «1 de Julho de 1930,,;
p. 466, L 14, onde se lê: «Julho», deve ler-se: «Junho".

António Lopes Mateus.
Está conformo.
O Ajudante General, intel'ino,

~~lét!L
.~
~,

•

•
/

N.O 17
MINISTÉRIO

DA GUERRA

23 DE OUTUBRO DE 1931

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(2.a Série)
Publica-se ao Exército o seguinte:

1. 0_ Decretos
Presidência da República

Usando da faculdade que me confere o n,o LOdo 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 do Abril" de 1928: hei por bem conceder ao cidadão António Lopes Mateus a exoneração que
me pediu do lugar de Ministro do Interior, aprazendo me
declarar o exerceu com zêlo, inteligência e acendrado
patriotismo, e nomear definitivamente Ministro da Guerra
o mesmo cidadão, cujas funções desempenhava interinamente, por decreto de 25 de Julho último.
Paços do Govêrno da H,epública, 21 de Outubro de
1931. - ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA.
(Suplemento ao Diário do Govêrno 11.· 242, 1." série, de 21
de Outubro de 1931).

lIinislério da Guerra - Repartição do Gabinete

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 Ministro da Guerra e em conformidade com a decisão do
Conselho de Ministros, nos termos do disposto no artigo 2.° do decreto n." 19:567, de 7 de Abril de 1931, e
por se achar incurso nos artigos 1.0 dêste decreto e do
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decreto n.? 1\:):505, de 10 do Abril de 1931: hei por bem
decretar
o seguinte:
Que seja demitido o capitão de aeronáutica
Francisco
Aníbal Pinheiro de Sousa Larcher,
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 28 de Agosto
de 1931.-ANTóNIO
OSCAR DE FRAGOSO CARMONA-

António Lopes Mateus.
Usando da faculdade que me confere o n.? 3.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 do Novembro de
1926, por fôrça do disposto no artigo 1.0 do docreto
n.? 15:331, de 9 do Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra
e em conformidade
com a decisão do
Conselho
de Ministros, nos termos do disposto no artigo 2.° do decreto n.? 19:567, de 7 de Abril do 1931, e
por se achar incnrso nos artigos 1.0 dês te decreto e do
decreto D.O 19:595, de 10 de Abril de 1931: hei por bem
decretar o seguinte:
Que seja demitido o capitão de infantaria Armando
Augusto Constantino
da Costa Fernandes.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República,
1 de Setembro de 1931.--ANTÓNIO
ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA- António Lopes Mateus.

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 LOdo
decreto
n,?
15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta
do
Ministro da Guerra e em conformidade
com a decisão
do Conselho de Ministros:
hei por bem decretar o seguinte: Que seja considerada
nula e de nenhum efeito
a parte do decreto de 28 de Agosto do corrente ano
que demite de oficiais do exército os tenentes
de infantaria Luíz Baptista da Costa o Ramiro Telmo Gomes
Pereira, pOI: se reconhecer
que os mesmos oficiais se não
acham incursos nos artigos Ln dos decretos n. o 19:567
e 19:595, respectivamente
de " e 10 de Abríl última.
O Ministro da Guerra. assim o tenha entendido e faça
executar.
Paços do Govêrno da. Bepúblíca,
10 de Outubro de 1931.-ANTÓNIO
ÓSCAR DE FJUGOSO CARM.'ONA-.Ânt6nia

ÚJpC8 Mateus.
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llinislério da Gnerra - 1.II Direcção Geral- 2. II Repartição
Ao Governo da República Portuguesa foi presente o
processo de consulta n,o 234 para os fins consignados no
artigo 61.0 do regulamento do Conselho Superior de
Promoções, para preenchimento, por escolha, nos termos dos artigos 50.0 e 51.0 do decreto n." 17:378, de 27
de Setembro de H)29, da vaga aberta pela passagem do
general Alfredo Ernesto de Sá Cardoso à situação de
reserva, om G de Junho do corrente ano.
O Conselho, tendo tomado conhecimento
do mapa elaborado pelo relator, general João Luiz Carrilho, conforme. dispõe o artigo 66.0 do regulamento de 19 de
Agosto de H)l1, já citado, a respeito dos quinze candidatos - dez brigadeiros e cinco coronéis - o ponderado
devidamente as circunstâncias que nêles concorrem, em
harmonia com a doutrina do § LOdo artigo 50.0 do referido decreto n.? 17:378, procedeu à respectiva votação.
Logo ao primeiro escrutínio se verificou que o brigadeiro llamílcar Barcínío Pinto obtivera dois terços da
totalidade dos votos, pelo que o mesmo ficou escolhido.
:Bste oficial tem prosentqmente 62 anos de idade e 40
anos o 300 dias de serviço, a contar do pôsto de tenente,
achando-se nestes números incluídos os aumentos por
serviço do campanha e colonial, no total de 5 anos e 146
dias. Conta 12 anos o 41 dias desde a promoção a coronel e é n. o 3 na escala gemI dê antiguidades dos brigadeiros o coronéis das diversa armas.
Em França, ondo fez parto do Oorpo Expedicionário
Português, foi louvado pelo modo como comandou o
3. o grupo d batarias de artilharia e interinamente a artilharia
da La O 2.& divisõos, revelando sempre muita.
competência, zêlo o ínterêsse, bom como boas qualidades
militaros, todas as vezes que o grupo do seu comando
entrou em fogo, prestando altos e relevantes serviços,
pelo que foi condecorado com a medalha de ouro, letra C,
da classe d bons serviços (Ordem do Exército n. o 10,
2.a série, de 1920).
Na sua fólha de matrícula acham-se averbados mais
os seguintes Iouvores e condecorações:
Louvado por so distinguir na maneira de prestar a
Sua coadjuvação na instrução do recrutas, não só no
método como na actividade, dedicação e zêlo (Ordem reflimental n. o 125, de 19(5).
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Louvado pelo inexcedível zêlo, dedicação, inteligência
e boa vontade com que sempre coadjuvou todos os serviços dêste comando (Ordem de serviço do comando do
grupo de artilharia n.? 4, de 1919).
Louvado
pela competência
e dedicação demonstradas
na forma como desempenhou
a missão de vogal de júri
do XXI Concurso Nacional de Tiro (Ordem do Exército
n.? 27, 2.a série, de 1921).
Louvado
pela muita competência,
dedicação, lealdade
e zêlo com que desempenhou
o cargo de director da
arma de aeronáutica
(Ordem do Exército n. o 9, 2. a série,
de 1929).
Louvado
pela muita inteligência,
zêlo e notável dedicação com que desempenhou
u cargo de ajudante do
campo do Ministro da Guerra.
Louvado
pelo inexcedível
zêlo, inteligência
e esforçada energia com que desempenhou
os múltiplos serviços que lhe foram cometidos durante a greve fer-roviária,
afirmando
constantemente
uma incansável actividade a
par da maior dedicação e patriotismo (Ürdem do Exército
n.? 24, 2.a série, de 1919).
Medalha militar de prata de comportamento
exemplar, cavaleiro,
comendador
e grande oficial de A viz,
medalha comemorativa
das campanhas
do exército português em França, 1917-1918, medalha da Vitória, medalha de ouro de comportamento
exemplar.
Por aqui se vê quam importantes
foram os serviços
pelo brigadeiro
Hamílcar
Barcínio Pinto prestados ao
seu País durante a sua carreira militar e a elevada consideração
em que sempre foi tido pelos superiores sob
cujas ordens serviu, consideração
plenamente justificada
pelos dotes de carácter e competência profissional do referido brigadeiro.
Ainda da sua fõlha de matrícula consta: que comandou o regimento
de artilharia
n ," 3 muito bem, mostrando ter excelentes dotes de comando, ser disciplinador e ter competência
profissional
(informação
anual
relativa a 1920); que freqüentou com aproveitamento
um
curso de tiro para subalternos em 1893-1894 e um curso
prático de tiro em 1907 e que foi aprovado por unanimidade nas provas de aptidão para o pôsto de brigadeiro.
'
O que tudo visto e devidamente
ponderado e considerando:
Que o brigadeiro
Hamflcar
Barcínio Pinto, em prí-
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meiro escrutínio da votação a qlle, cm conformidade do
disposto no artigo 69.° do regulamento do Conselho Superior de Promoções, se procedeu, obteve seis dos nove
votos apresentados;
Que, segundo o § LOdo
artigo 51.° do decreto
n.? 17:378, de 27 de Setombro de 1929, estava assim
satisfeita a condição suficiente para êsse oficial ser o
escolhido do mesmo Conselho;
Que, finalmente, o dito brigadeiro tem uma fõlha de
serviços muito importante:
Hei por bem decretar, conformando- me com o parecer
do Conselho Superior de Promoções e sob proposta do
Ministro da Guerra, que, para a promoção a general
por escolha, na vaga aberta pela passagem do general
Alfredo Ernesto de Sá Cardoso à situação de reserva,
seja promovido a general o brigadeiro IIamilcar Barcínio Pinto.
O Ministro da Guerra o faça publicar e cumprir. Paços do Govêrno da República, 17 do Outubro de 1931.ANTÓNIO
ÓSCAR DE FRAGOSO
CARMONA - António Lopes
Mateus.
2.°_ Por decreto de 15 de Setembro findo:
Jliuislério da Guerra - I. ~ Direcção Geral-

2. a Repartição

Rejeitado o recurso interposto perante o Conselho de
Ministros, nos termos do § único do artigo 83.° do decreto n." 17:378, do 27 de Setembro de 1929, modificado
pelo decreto n.? 19:429, de 7 de Março do corrente ano,
pelo coronel do artilharia, com o curso do estado maior,
Mário Augusto Gouveia Xavier de Brito, por não estar
compreendido no disposto no supracitado § ú~ico.

3.°_ Por decretos de 3 do corrente m3s :
llinistério ,h Guerra - l. a Direc~âo Geral-

f. n nCJlarti~áo

Condecorados com a medalha militar de cobre da
classe do bom! serviços, letra a, por se acharem ao
abrigo da alinoa a) do § :3.0 do artigo 8.° do regulamento para a concessão da medalha militar, aprovado
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por decreto n." 3:392, de 28 de Setembro de 1917, alterado pelos decretos
n.OS 6:093, de 11 de Setembro de
1919, e 12:081, do 9 de Agosto de 1926:
Batalhão -de oaçadores n.s 5
Segundo sargento n.? 108/E da 5.a companhia,
Geordano do Carmo Bailoy,
Primeiro cabo n.? 53/E da F. O., José de Almeida.
Primeiro
cabo n." 284/E da 5.a companhia,
Manuel
Neto.
.
Soldado n." 477 da F. C., José Luiz Afecto.
Batalhão de caçadores n.> 7
Segundo
sargento n. ° 307/E da 2. a companhia,
nio Amaral.
Soldado n.? 424/31 da 2.a companhia, Joaquim

AntóTra-

vassos.
Regimento de telegrafistas
Primeiro cabo n." 132/E da 5." companhia,
ques Correia.

Júlio Mar-

Regimento de sapadores de oaminhos de ferro
Primeiro
sargento
da 3. a companhia António Ramalho.
Segundo sargento da 7.11. companhia Urbano do Jesus
Martins.
Soldado
n. o 170/31 da 3. a companhia,
João Maria
Frade.
Batalhão de automobilistas
Primeiro cabo n.? 102/E/41/1.\ Amaro Martins.
Soldado n.? 312/31;340/1.:1, António Teixeira.

Ministério da Guerra - I.:; Dircc~ão Gerill- 2. a Rella['ti~ão
Disponibilidade

Capitão, adido, António Maria do Magalhãís o tenente,
em inactividade,
J 0[0 Belo, ambos do infantaria,
o primeiro por se ter apresentado do regresso do Ministério
das Colónias om 1 do corrente mês o o segundo por tor
sido julgado pronto p Ta todo o serviço pela junta hospitalar do inspecção,
devendo ser considerado nesta situação desde 21 do mês findo.
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Reserva
médico' miliciano do distrito de recrutamento
o
reserva n. o ~ J osó Augusto do Abrou o capitão do batalhão de infantaria
n." 47 António ::\larill da Silva Mendes, o primeiro por ter atingido o limito de idade, nos
termos do artigo 61. g do decreto li. Q 12:017, de 2 de
Agosto de 1926, e o segundo por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção,
devendo ser coueiderados nesta situação, rospectivamente,
desde 27 O 14 do mês findo.
Major

4.°_ Por decretos Ue 10 do corrente mês:
II iaistérie da Guerra - L 11 Direc~ão Geral- 2. n ncparli~ão
Disponibilidade

'I'enento

de infantaria,
adido, José 'I'avnres Neto
Vaz do Rogo, que do regresso do Ministério das Finanças so apresentou
em 1 do corrente mês, .por ter sido
dispensado
do serviço da guarda fiscal.:
Inaotividade
Tenente
miliciano
elo infantaria,
do quadro especial,
António Maria, por ter sido punido com dois anos daquela
pena, devendo ser considerado
nesta situação desde 11
do Setembro findo.
REIServa
Capitão médico miliciano, do quadro dos médicos auxiliares
do exército.
Carlos Juimo Plácido do Castro o
Abrcu, por 'ter atingido o limite do idade, nos termos
do nrti~o G1.° do decreto H.O 12:017, de 2 do Agosto
do H)~G, devendo S('1' considcrndo nesta situação desde
5 do correu to mê .

5. o - Por 'IIecriltos do f 7 do corrente mês:
liBilério da Guerra - P Dircc~~o Gcral- 2,11 Reparli~ão
l3upr numerário

Alio os d infantaria

Mnrtiniano Augusto da Silva, por
ter ficado aula
de nenhum efeito, por decreto do 30
d Setembro findo, tl parto lo decreto (lo 1 do :\luio do
corrente ano qu o demitiu.
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Supranumerarios permanentes
. Capitão João Soares Brandão
o tenente Agostinho
João do Sousa Soares, o primeiro
por ter sido reintegrado, por decreto de 30 de Setembro findo, nos termos
do artigo 4.0 o seus §§ 2.° e 3.° do decreto \l.o 18:252,
de '26 de Abril de 1930, e o segundo por ter ficado nula
e de nenhum
efeito, por decreto de 30 de Setembro
findo, a parte do decreto de 1 de Junho do corrente
ano que o demitiu.
Regimento de artilharia ligeira n,· 2
Coronel,
comandante,
o tenente-coronel
do grupo
mixto independente
de artilharia
montada n. o 14, Gaudêncío José da Trindade.
Regimento de artilharia de costa n." 2
Tenente-coronel,
segundo comandante,
o major
nuel Holbecho Correia de Freitas.

Ma-

Concedidas
as vantagens
de que trata
O decreto
n.? 20:247,
do 24 de Agosto de 1931, desde as datas
que lhes vão designadas,
aos oficiais em seguida mencionados:
Por terem completado o tempo de permanência no oficialato
desde as datas em que são considerados tenentes, nos termos
do decreto n." i7:378, de 27 de Setembro de i929, necessário para o primeiro aumento de iO por cento sôbre o sôldo:
Infantaria-ccoronéis: Geraldes
de Figueiredo
Abreu
e Castro, na direcção da arma do infantaria, Júlio César
Moreira Sales o Antero Homem de Noronha, respectivamente, nos distritos de recrutamento
e reserva n.OS 19
e 22, Alfredo Humberto dos Anjos Câmara, no batalhão
do infantaria n.? 72; tenente-coronel
Jaime Raúl Sopúlveda Rodrigues,
no regimento de infantaria n.? 8 e cupitãis Manuel Francisco
Vidal 1...01)(\8, na 3. a Reparticão
da 1." Direcção Geral do Ministório da Guerra, Cüncio
Josó Jorge, no regimento
do infantaria n. o 10; cavalaria-- coronel Eduardo
Corroia de SÚ, no regimento de
cavalaria n.? 8; secretariado
militar - capitão Fruucisco
Elias, na 3.:1 Repartição
dn 2." Direcção Geral do Ministório da Guerra, todos desde 1 do Outubro do corronto
ano.
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Idem, para o segundo aumento de iO por cento sôbre o sôldo:
Estado maior generalgeneral Daniel Rodrigues de
Sousa, governador
militar de Lisboa, desde 1 de Outubro do corrente ano; infantaria-major
Joaquim António Marques Júnior,
adido no Ministério
do Interior;
médicos: tenente-coronel
Manuel Bragança, no regimento
de infantaria n.? 8, major graduado,
e miliciano do quadro especial,
Júlio Vieira. Figueiredo
da Fonseca,
no
quadro, como capitão, desde 1 de Julho do corrente ano.
Escola militar de aeronáutioa
Capitão, o tenente Eugénio Pequito Caldeira Pires,
contando a antiguidade, para todos os efeitos, desde 15
de Setembro findo.
Fraternidade

Militar

Presidente
do conselho do administração,
Miguel Baptista da Silva Cruz.

o general

Adido
Tenente do regimento do cavalaria n.? 8 Américo Júlio da Silva Reboredo Sampaio e Molo, por lho ter sido
concedida
licença ilimitada,
devendo
ser considerado
nesta situação desde 16 do corrente mês.
Disponibilidade
Major de aeronáutica,
adido, Eduardo
do Rosário
Gonçalves,
em serviço lias oficinas gerais de material
aeronáutico,
e tenente do infantaria
Jo110 Nunes, o primeiro por se ter apresentado
em 12 do C01"1'0ntemês,
e o último por ter ficado nula e de nenhum efeito, por
decreto de 30 de Setembro, findo, a parte do decreto de
1 de Maio do corrente ano que o demitiu.
Reserva

'I'cnonto-coronel,
no quadro da arma, João Francisco
Ribeiro,
e capitão,
supranumorúrio
permanente
José
Gonçalves
Losa, ambos do infantaria,
por terem sido
julgados
incapazes do serviço activo pela junta hospita1M de inspecção, devendo ser coneiderndos nesta situação desde G do corrente mês.
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6. ° - Por decrotos de i9 do corrente mês:
lIinislério lia Gucrr,l- i. a DirN'~ão Gerul- L a Repartiláo
Condecorados
com a medalha militar do cobro da classe
de bons serviços, letra C, por so acharem ao abrigo da
alínea a) do § 3.° do urtigo 8.° do regulameuto para a
concessão
da modalha
militar,
aprovado
por decreto
n.? :3:i.m:3, do 28 do •'ctcmbro de 1017, alterado polos do-

crotos u." 6:0üB, de 11 do Sotcuibro (lo HH9, o 11.° 12:0 1,
do 9 de Agosto

do 1920:
RegImento do in!a.ntll.rl 11.° 1

Segundos
sarg ntos n." li~:l-ll"), Yníbal Quoir z lC 0vais, e l·t7-E, Alberto José Lucas d 'ousa.
Soldados n.:" 18G/:30 da F. C., Horácio Matos Sorra ;
18Jji30 da 1.1\ compnrrhia,
I'aulino Rodrigues
Lnranjoira ; f)S4/HO da 1<', O., João -'al'lliv:\; ÓU1/;~0da 1." companhia, Mauucl I'aulino , c 84:1pO da 1.1\ companhia, JOM.o

Luiz ,
Regimento

Solrlndos
tónio "o ta.

n,os

do Infrmt.arfa n.· O

1f>7/nO, ~ranuol ~{olltoil'o, 0,jOl/:10,

Regimento

An-

do lnf ntnríu n.· 21

B ta.lbão do caçadorca n. o 2
Soldados
n." '[) 30, • utónio <\ )Ii,' \irn l'igu ,ir 110;
3:.!2,:,O, llvério Durl 0, e 40 : U, José M 1'<1\1 •

10

• nt

2.'

êr ie

(l13

Batalhão de oaçadores

D.· 7

Primeiros
abo n.os .'351-g da 1. companhia, Antó~lurtin: ; 64-E
da 1. com panhia, J 011.0 Ferreira,
7-1~, Oliveiros da , ílva ; .oldado ll •.o :n5, ;)0, Álvaro
011 'ti.

Batalhão

de caçadorea

n.s 8

oguudos sargentos
Il.03 110-E,
\.ngomino Celestino
Iornis ,., queira, c 83-g, Munu 1 _Iarin, Carrõto ; primeiro cabo 0.0 2O:!-E, J o
do Santos I iuto ; soldados
n." 13U/nO da li'. C., António ..Naznrú ; 10 :;\0 da F. C"
Afunuel Vicente; ;171/:30, Jolto Manue],
HaG da I,'. C.,
J.

ó

}Iário

de Je

li'

Pinto.

Batalhão

de metr: Ihadoraa n," 3

Furo 111.° 49-g, Jo ó Per ir. do Alm ida.

7.r -1'orl, ria

..

Por portarias de 3 rio orrent mê :
iui I rio, G na_La IIi t!á Gml-P

fi

rli,jo
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Louvado o soldado n." 312/31/340/1. do batalhão de
automobilistas António Teixeira. porque, tendo ocupado
no combato do 26 do Agosto findo uma posição que a
breve trecho começou a sor alvejada com fogo intenso e
mergulhante, na mesma foi ferido e nela se conservou
em perigo iminente até o momento cm que foi possível
ajudá-lo a retirar da difícil situação em que se encontrava, revelando, apesar de ter uma perna fracturada
por uma bala, a maior serenidade o sangue-frio, arrastando-se penosamente, sob o fogo redobrado com que
pretendiam acabá-lo, até o ponto onde teve a coragem
de se lançar sôbre uma manta que da parte inferior algumas praças seguravam para o receber, e ainda porque
levou o seu cuidado ao ponto de pedir munições para o
batalhão logo que chegou ao hospital, demonstrando
muita coragem, abnegação, notável serenidade e sangue-frio e muito valor militar, considerando-se êste serviço
corno extraordlnério e importante.
4

Louvado o soldado n." 477 da F. O. do batalhão de
caçadores n." 5, José Luiz Afecto, porque, fazendo parte
da posição de morteiros que actuava na repressão do
movimento revolucionário de 26 do Agosto findo, so mostrou, durante toda a luta, sereno, indiferente ao perigo,
activo e muito dedicado, ó ainda pela humildade consciente o alma. generosa que demonstrou possuir quando
quis impedir que o sou comandante saltasso, primeiro
que as praças, o muro que separa o aquartelamento do
quartel do batalhão de metralhadoras n.? 1, ngarrnndo-Ihe por uma perna e querendo saltar primeiro, por considerar a sua vida monos precisa do que a do seu oficial naquele momento, saltando logo em seguida ao seu
comandante, que não lhe fez a ventado, mostrando
assim, debaixo de fugo, muita coragem, valentia o raro
valor militar, serviço êste quo deve sor considerado como
extraordinário o importante.
Louvado o segundo snrgcnto n.? :307jE da 2.3 companhia do batalhão do caçadores n.? 7, António Amaral,
por haver dado frcqüeutcs provas de desembaraço e valentia, durante a ncção dosonvol vida pelo pelotão do que
fazia parto, na execução das operações para a sufocação
da revolta do 26 de Agosto último, nomeadamente com
a rápida neutralizução,
quo efectuou, dos fogos feitos
dos lados da Praça. do Brasil sõhre o seu pelotão o quo
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avançava do jardim das Amoreiras, manejando, êle próprio, uma metralhadora, com que se postou na rua fronteira ao depósito das Águas Livres, apoiando assim eficazmente o movimento do seu pelotão, a cujo comandante
prestou, em todas as circunstâncias, valioso auxilio com
dedicação e zêlo inexcedíveis, considerando- se êste serviço como extraordinário e importante.
Louvado o soldado n.O 424/31 da 2. companhia do
batalhão de caçadores n.? 7, Joaquim Travassos, porque,
fazendo parte da companhia da sua unidade que interveio directamente nas acções que sufocaram a revolta de
26 de Agosto findo, manifestou sempre coragem e desembaraço em todas as acções, avançando sempre com decisão nas horas em que se lutou, tendo, no jardim das
Amoreiras, corrido sôbre os revoltosos, que tinham uma
metralhadora ligeira e se viram obrigados a fugir, apossando-se da referida metralhadora,
revelando assim,
debaixo de fogo, muita valentia e raro valor militar, considerando-se õsto serviço como extraordinário e importante.
S

11

•

Louvado o segundo sargento da 7.a companhia do regimento de sapadores de caminhos de ferro Urbano de
Jesus Martins pela muita coragem, dedicação o zõlo com
que, no dia 26 de Agosto findo, comandou a sua secção
no posto dos Terramotos, organizando convenientemente
a posição e mantendo energicamente a defesa contra os
revoltosos que atacaram por aquele lado, considerando-se
êste serviço como extraordinário e importante.
Louvado o soldado n.? 179/31 da 3.11 companhia do
regimento de sapadores de caminhos de ferro, João Maria Frade, pela muita coragem e dedicação com que se
portou na linha de fogo em 26 de Agosto findo, na repressão do movimento revolucionário, operando com a
metralhadora de que era servente até ser gravemente
ferido e mostrando-se mesmo nesta circunstância muito
enérgico, valente e do um grande valor militar, considerando-se ôste serviço como extraordinário e importante.
Louvado o primeiro sargento da 3. companhia do regimento de sapadores de caminhos de ferro António
Ramalho pela muita inteligência, coragem e sançue-frio
que demonstrou no comando da sua secção, onde se
11
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vulgar,
envi
imp rtanto.
Louvado o primeiro cabo n.? 5i3/h da F, C, do bata1h: o de caçadores
11.0 ô, José do Almeida,
porquo, comandando uma esquadra de morteiros durante n ropres81\0

do movimento

revolucionário

a _)

°

do ~\go~to findo

e recebendo ordem para maut r recinto em frente da
Penitenciária, paTa 011110 haviam retirado
revoltosos,
imediats nont tran _pô.
muro ue divide os dois <[uar·
téi ( rompeu fogo, '6 deixand
seu pô to d poí do
t r r ebido ordem para i. o, apesar de ferido nu cara
o lUIS nu os : porq\w~ . tnndo o quartel do batalhão do
motrnlhndorn
n. o 1 11 cr batido violentamente
pula artilh ana dos rr volto o o t indo um soldado, por atrapulhu~, o de momento, deixado cair DO chão UIJ1:l granada,
y( ndo o lH rigo o expou lo a . un vidt para salvar n
todo I irncdiatam nto agnrr 11 n
rnn U(1. , grit ndo
para o . II companh 'iro qu se abaixas om, atírou-a
p~ra o cuminh
l. i t nt
ntr
q laTfe>} n n (IollitC'n·
elária, {,lIjo muro tI, 'PJlnração c\ itou que os stillwr,:os
da grnn I '1, qn r ,b( ntol1 logo, os atingi cm;
ainda
parqu , in talada uma m tralha orn p(\sud, inimiga na
Torras do • ~bido, U 00. t· da ('ni olt('illria, nfio t('ndo
con, "'lIido dua, m tralhndorn
dominnr nqn ln, TOC _
b~l1do ordl'm }lnrtt h li r qn lo loca~ calculou a. di tfl.nela
tmn 11 111 o ti z que com uma s.ó granadn atingia
o objeC'ti\'/I, o (illO tudo d mon tra boa nprid cs pnra o
cOI~nnd , n mni <!to (\ plrito (1· C'oragem l\ /lIHll'~n~llo,
1ll111Í'l I'l'l'l\uill. d(' d<,hni_'o d forro
notá\'(\l valor IllIlttnl',
Con id rnlldo
t
m o tr onlitlár'
important
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em combate, acompanhou um oficial numa mi ão
importante,
s6 recebendo curativo depois d terminada
essa missão, oferecendo- se depois, apesar de coxear,
para comandar uma fôrça a S. Sebastião, ondo se travara .combate com os revoltosos,
rcvolando assim um
grande desprendimento,
rara coragem
serenidade orn
frente do perigo o muito valor militar, considerando-se
êsto serviço como extraordinário
e importante,
lhaços

Por portarIa de 12 do corrente mês:
~Iinijlério da Guerra - LA Direc~áo Geral- 1.a Reparlição
Louvado, por proposta do comandant
da E cola Militar, o coronel de artilharia
Camilo Amândio da Silva
Sona, pela elevada comp tõnciu o inexcedível dedicação
com que, desde 4 de Dezembro de HH2, tem exercido
funçõe de magistério na antiga Escola de Ou rra
da
actual Escola. Militar.

Por portaria de 15 do corrente mês:
.Iilli~lt;rio da Guma - Rrparli~áo

110

Gabinele

Mandu O Gov roo da República Portuzu sn, pelo ~Iinistro da Ou rra, quo !loja autorizada
a disp nsa do
respectivo serviço, dosd 23 do corrent
mês a 1 dl No'
"ombro próximo, dos oficiais o funeionérios
port ncontcs
a este Ministério que t mom pnrte, orno coneressi: tas,
na 10. a sessão da Associação Int- rnacionnl do Prot 'c\:itO
à Infância, a realizar nestn cidad , na data acimr referida.

Por portarias de 19 do corrente mês:
\lilli~lério lia Guma -1.11 IIirt'r~do Ger,.I- f. a Ilql rli~ão
Louvados O secundo
. rgeutos n.? 31-I'i, rr('()!ónio
dos ~ antos Caio,
n.? G3-b, António arvalho
amilo.
nmho do bat Ih o do cuçndor ii n.? ,o prim iro f(l.zondo pnrt dl um p lotl'lo da 1.11 otn(lllllhi
C' o !>lI O'undo
do p lotilo do m tl'nlhndol'ns Jl a(hs do ....0 on tlllh!1.o d
infantarin
llo d tn', m( !llo lI.O :3, \ 'I' di ionario à Ilhn
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da Madeira, por ter m manife tudo empre a melhor boa
vontade no vários serviços de que foram incumbidos e
porquo no combato do Machico, em 1 de Maio último,
quando na. posição do Pico das Pedra
Rochosas, fizeram uso das metralhadoras
quo pos .oalmont
manejaram
com a maior 'ficAcia, mo Ir. ndo as im apreciáveis qualidades d combutividade
e competência,
devendo istes
serviços s r considerado . como comi '61\0 extraordinária
o importante.
Louvado o ogundo saru nto n." 11 -E da 5.& companhia do batalhão de caçador
u." ,Angl miro Celestino ~10r3i Sequeira, porquo, faz udo P rto do um P 10h o da 2, a com pnnhia do 1.0 batalhão de infantaria. do
di tacamento n.? ~\, I adi iouári
h Ilha da ..Indeira,
no reconhech euto uo auiçnl, cm 2G d \ Abril último,
tendo IH'\ enciado
qu: da di' algumas bomba .• abandonadu P lo revolto o., por t rr no \ 'CH!'I" do, em que
er quási iii 'itÍl\'ol Il. sua oxplo fio. cou iervou per.iut
o !w!'i,",o n maior 01' ni la le, corr nd voluntàrimueut
o Com ri. c da PI óprin vida II tlp uhá-l: " evitando a . im
um erav ti' fi tre, dev lido • t ervi o ser con iderado
·traordinnrio
importunt

11.°

133-E,

Àníbnl

020
motralh

dora

ligeira

das fórçns

rebeldes

e apr

ndendo

ao

a respectiva
metralhadora,
além de outro material
guerra, devendo êst SCf\ i o SOl' considerado como comissão cxtrnordinária
o importante.

Louvados o segundo sarg nto 0.0 107-B, Jo. G. reia Hiboiro, o os soldados n.' 9030, Jo 6
ontciro
Fidalgo;
139/29, MuntH'1 .Iosó dos Reia ; 159 :30, Jo: I
Rodrigues ; 19:3,30, Manttol Rascão ; 247 :30, .Iosé Ramos; 347/30, Josó GOllWS; :382/:30, António Domingos
Autónio ; 42030,
Manuel Mnrcc
dn 'ostn ; B11 ;30,
Manuel Lameira. ; ,5ü;3 29, Manlt I José
< rrola ; (lO;) 29,
Estanis lau Cabral ; 707 :W, I )omillgo.
• for. i' Por
82830,
Josó Martins \ lho, o 835 :30,Alltónio BultaS.'11', todos
do regimento
do infantaria
n.?
porqu ,
faz udo parto de um pelotão da 2. a ('omp nhia do
2.° bat lh. O d infnntaria
do (lo. tacamento 0,0 iJ, exI' diciouário
à Hlu da MadC'ira, todo
o 01' ree ram
para acompanbar
11m oficial na missão arr-iscada d
clarecer
o flanco direito por ocasí o do cornb to do
Machieo, om 1 d l\hio último, e porqu , npÓH t( r 111
cumprido
ostu roi, .• 0, pro. egulrnm
nudar-io am nt ,
apodorundo 1;;(' da vila do :\!Ilchi('o, por Y'z'S d h. ix d
fogo e n tompo do :l)lJ'isionul'l'lIl algun. oficiais, Rnrgl'nto.
o llIais
pl'a~u , J'OY Inndo ltluitu ('OI'<Ig' lll, um gl' ndo
. pirito militat
um fort( podol' d d 'ci o no mom !lto muis críticos, d \,pndo (l. tCfl sc.rvi\o
r ('OH ·ill
dos como comis l'io e.'tmordimíria
() import:\llto.
é

no.

01'

trnol'dill(lria

i~o . 'r

on

o impol'tanto.

},oll,-ud
o pl'illl iro IIbo ti." n i-E da 1,11 C mpnllhi
d l> talhão d ('1\ ,rtdor
n.O 7 Olivl iro J 'ih-, [lorquo,
fllzon]o flm·to do 4.p p lot. o n 1.· cOlllp:lllhi. d de tilcnnll'nto n.O 1 d f 1'\:11 (I -p licion:tl'i
Jlhll , qll

ü21

2.' 'éri

tinha sido encarregado
de cohrir a. PO\ oação do Caniça]
contra frucçõ
da fõrçn
r beld
que actuavam no
Indo (lo Pico do D groal', no di. 1 d . faio último, d u

prova

do muito zõlo

dedicação no cumprimento

orviç
de <]U foi incumbido,
110 110 ng int
fi ligue; o ntrr fi. ri ferida
fi' nt d cornb: t , na madru
da do dia,
. rviço ser COD id rado como comi .~o

tOl10

O

im portanto,

d

nomeadamente
locali
d o a
2, (Im'i nrlo to
rtraordiuâriu
o
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último, em que deram notáveis provas de desembaraço
e valentia ao saltarem em terra para abrir passagem
à
sua unidade, através do arame farpado ali colocado para
impedir o desembarque,
e avançando em seguida resolutamente
sobre um terreno
que se dizia estar minado,
mostrando
assim uma elevada compreensão
dos deveres
militares, serviços estes considerados
como comissão extraordinária
e importante.
Louvados
os soldados n.? 186/30 da F. C., Horácio
Matos Serra; n~o '591/30 da La companhia, Manuel Paulino, e n." 584/30 da F. C., João Saraiva, todos do regimento de infantaria
n. o 1, porque, fazendo parte da
do destacamento
n." 1 das fõrças expe3.a companhia
dicionárias
às Ilhas, que executou
o reconhecimento
à
Calheta no dia 29 de Ahril último, se portaram nesta
acção com grande desembaraço
e valentia,
sendo os
primeiros
a entrar
na referida
povoação, onde foram
feridos,
devendo
êste serviço
ser considerado
como
comissão extraordinária
e importante.
Louvados
os soldados
n. ° 841/30,
João Luiz, e
n. ° 184/30,
Paulino
Rodrigues
Laranjeira,
ambos da
L." companhia do regimento de infantaria n.? 1, porque,
fazendo parte da 3. n companhia
do destacamento
n. o 1
das fõrças expedicionárias
às Ilhas, que executou o reconhecimento
da Calheta em 29 de Abril último, deram provas de coragem, denodo e dedicação no cumprimento
das missões de que foram encarregados
na
referida
operação, devendo êste serviço ser considerado
como comissão extraordinária
e importante.
Louvado o soldado n.? 1G8/30 do batalhão
de caçadores n. ° 8, Manuel Vicente, porquf', fazendo parte de um
pelotão da 2. a companhia do batalhão de infantaria do
destacamento
n.? 3, expedicionário
à Ilha da Madeira,
ao presenciar
a queda, em terreno escarpado,
de algumas bombas, cuja explosão era quási inevitável, conservou durante o perigo o maior sangue-frio,
correndo voluntàriamonte
e com risco da própria vida a apanhá las,
evitando assim um gravo desastre, e ainda pela audácia
e decisão que mostrou
durante
o ataque no Pico do
Castanho, em que foi ferido, e pela serenidade demonstrada depois do ferimento,
dando em ambos os casos um
belo exemplo aos sous camaradas,
devendo estes servi-

2.' S{rie

ços ser
tantes.
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Louvados
os soldados maqueiros n. o 157/30, Manuel
Monteiro, e n. o 401/30, António Costa, ambos do regimento de infantaria n." 5, porque, tendo sido ambos feridos por estilhaços
de uma bomba na ocasião em que
transportavam
numa maca um seu camarada gravemente
ferido, durante o reconhecimento
da Calheta, no dia :>'9
de Abril último, deram provas
de coragem e de abnegação, esforçando-se
por desempenhar
a sua missão até
o fim, apesar de os próprios ferimentos
os impossibilitarem de o fazer, devendo êste serviço ser considerado
como comissão extraordinária
e importante.
Louvado o soldado n. o 332/30 do batalhão de caçadores n.? 2, Silvério Durão, porque, fazendo parte de um
do 1.0 batalhlto de infantaria
pelotão da 1.8 companhia
do destacamento
n." 3, expedicionário
à Ilha da Uadeira, revelou ânimo e sangue-frio,
depois de ferido pela
explosão de uma bomba, dando assim elevado exemplo
de fõrça moral a todas as restantes
praças, e ainda porque, apesar de ferido, se ofereceu voluutàriamente
para
acompanhar
a sua unidade nos combates seguintes, serviço êste que deve ser considerado
como comissão extraordinária
e importante.
Louvados os soldados n.08 65/30, António Oliveira Figueiredo, e 408/30, José Marques, ambos do batalhão de.
eaçadores n.? 2, por, fazendo parte de um pelotão da
La companhia do 1.0 batalhão de infantaria do destacamento n.? 3, expedicionário
à Ilha da Madeira, torem
marchado
na frente da sua fracção
com muito entusiasmo e serenidade,
tendo sido ambos feridos quando
já próximo das posições adversas,
devendo êsto serviço
SOl' considerado
como comissão extraordinária e importante.
Louvado o soldado n.? 371/30, Joito Manuel, do batalhão de caçadores
n. o 8, porque, fazendo parte de um
pelotão da. 2. a companhia
do batalhão de infantaria. do
destacamento
n.? 3, expedicionário
à Ilha da Madeira,
mostrou audácia e decisão durante o ataque no Pico do
Oastanho, em que foi ferido, e pela serenidade demonstrada depois do ferimento, dando em ambos os casos um
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belo exemplo aos seus camaradas,
devendo
ços ser eonsiderudos
corno extraordinários
tantes.

estes servie impor-

Louvados os soldados n.08 139/30, .António Nazaré, e
396/30, Mário de Jesus Pinto, ambos da formação do
comando do batalhão de caçadores n." 8, porque, fazendo
parte de um pelotão da 2." companhia do 1.0 batalhão
de infantaria
do destacamento
n. ° 3, expedicionário
à
Ilha da Madeira, presenciando
a queda, em terreno escarpado, de algumas bombas cuja explosão era inevitável, se precipitaram
para elas, arriscando
voluntàriamente a vida, agarrando-as,
evitando
assim um gravo
desastre;
e ainda porque, feridos pela explosão de algumas, quando por ordem superior se procedia à sua inutilização, demonstraram
grande coragem e sangue-frio,
dando assim um elevado exemplo de fõrça moral a todas
as restantes
praças, devendo êste serviço ser considerado como comissão extraordinária
e importante.
Louvado
o soldado n.? 362/30 da 2.8 companhia do
regimento
de infantaria
n." 21, Pedro Fernandes,
porque, fazendo parto de um pelotão da 2.:1 companhia do
2.0 batalhão de infantaria
do destacamento
n.? 3, expedicionário à Ilha da Madeira, revelou entusiasmo e bravura no combate do "Machico, em 30 de Abril e 1 de
Maio últimos, nomeadamente
na ocupação desta vila, em
que foi o primeiro fi chegar à frente de uma patrulha do
esclarecedores
de que fazia parte e para que se oferecera voluntariamente,
não obstante saber que a mesma
ia cumprir uma mi 'são arriscada,
contribuindo
assim
para incutir no ânimo dos seus camaradas
um forte espírito combativo, no que facilitou o bom êxito desta oporação, sondo õsto serviço considerado
como comissão
extrnordinária
e importante,

8.

o-

Por determInação do Govêrno da República:
llinistério da Guerra - f.a Direc~ão Geral-

a.a Reparlição

Major de infantaria,
do distrito de recrutamento
e reserva n." 10, Joaquim Maria Neto, sem dispêndio pal'1L
a Fazenda N acional.
Arquivista
interino, o alferes do secretariado
milita.r.
supranumerário,
José Coelho do Moura.
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~Iillislério da Guerra - 2. a Direcção Geral- 3. a Repartição

Adjunto, o capitão do serviço de administração militar, do batalhão de caçadores n,o 7, Mário Afonso de
Oarvalho.
11inislél'io da Guerra - 3. a Direcção Geral

Adjunto interino da 3.a Repartição, o capitão do grupo
de artilharia pesada n, o 2 J oaq ním Mendes do Amaral.
Desenhadores da secção de cartografia, o capitão de
infantaria, da 3. a Repartição da La Direcção Geral, Rodrigo Álvares Pereira, e o alferes do secretariado milital', supranumerário, da Direcção da Arma de Engenharia, José de Sousa Ribeiro.
Govêrno Militar de Lisboa - Quartel general

Adjunto interino da 3. a Repartição, o alferes, com
a patente de tenente, supranumerário, do regimento de
infantaria n. o 5, Argílio de Oliveira Rocha, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Direcção da arma de infantaria

Adjunto da Direcção, o coronel de infantaria, com o
curso do estado maior, Miguel de Almeida Santos.
Quadro da arma de infantaria

Capitão do infantaria, da 3.11 Repartição da La Direcção Geral do Ministério da Guerra, Artur Ernesto
Oampos de Oliveira Pinto.
Tenente do infantaria, do depósito de publicações do
Ministério da Guerra, Manuel Fernandes Pelicano.
Supranumerários

permanentes

Capitão de infantaria, ajudante do campo do presidente do conselho de administração da Fraternidade
Militar, António Joaquim Henriques e tenente do batalhão de caçadores n. o 8 Luiz Correia Mourão.
Regimento de infantaria n.· 4

Tenente médico, do regimento de cavalaria. n." 1 Augusto Carlos Palma, pelo ~oàil'.
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Regimento de infantaria n.° 17
Capitão, supranumerário
permanente,
do batalhão de
caçadores
n." 4, Manuel da Silva Palma Mestre, por
motivo disciplinar.
Regimento de infantaria n.· 18
Alferes do batalhão de caçadores n. o 5 Joaquim
Valente, pelo pedir.
Regimento de infantaria n.O22
Capitão médico, do batalhão de infantaria
tónio Martins de Araújo.
Capitão
regimento
da Silva.
Tenente
Hoffmann.

Maria

n.? 72, An-

Batalhão de infantaria n.O 72
médico miliciano,
do quadro especial,
do
de infantaria
n. o 22, Carlos Augusto Leão

de

Batalhão de caçadores n.' 7
infantaria,
no quadro
da

arma,

Otto

Batalhão de caçadores n.s 8
Comandante,
o tenente coronel de infantaria,
adido,
professor do instituto profissional dos pupilos do exército,
Fernando
Simas Xavier de Basto, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional e para os efeitos da alínea a) do
artigo 46.° do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro
de 1929, modificado pelo decreto n.? 19:175, de 27 do
Dezembro de 1930.
Batalhão de caçadores n.O9
Capitão
médico miliciano,
do quadro especial,
da
VI. companhia de administração
militar, José Joaquim
Machado Guimarãis
Júnior, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de ciolistas n.O2
Tenente, snpranumerário
permanonto,
do batalhão do
caçadores
n.? 1, Abel Cotrim Maia, pelo pedir.
Alfores do batalhão
de caçadores n.? 7' Adelino Pandaio, pelo pedir.
Distrito de reorutamento e reserva n.O10
Tenento do regimento
de infantaria
n. ° 10 Luiz Manuel de Azevedo, som dispêndio para a Fazenda Nacional.
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Distrito de recrutamento e reserva n.> 12
Tenente,
supranumerário
permanente,
do regimento
de infantaria
n." 12, Eduardo
de Sousa Veloso, pelo
pedir.
Quadro da arma de artilharia
Major de artilharia,
professor
provisório do Colégio
Militar, Vasco da Gama Rodrigues.
Regimento de artilharia ligeira n. o O
Alferes do serviço de administração
militar, do regilllento de cavalaria n.? 4, José Diniz Morão, pelo pedir.
Regimento de artilharia de oosta n.· 1
Tenente de artilharia,
no quadro da arma, António
Pinto de Balsemão Canhoto.
Grupo de artilharia pesada n. o 2
Capitão de artilharia,
ajudante de campo do general
i\lfreclo Mendes de Magalhãis Ramalho, Francisco AntónIO da Silva Azevedo Alpoim.
Grupo independente de artilharia de montanha n.O12
Tenente
do serviço de administração
militar, da 2.&
Companhia de administração
militar, Alexandre
Abreu
Oastelo Branco, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Companhia de trem hipomóvel
•
Tenente do quadro auxiliar de 'artilharia,
supranumerário permanente,
do grupo de defesa móvel de costa,
Narciso da Silva Bastos, pelo pedir.
Quadro da arma de cavalaria
Major do regimento
de cavalaria n." 6 Silvestre
~elra, pelo pedir.

Tei-

Regimento de cavalaria n.s 3
Oapituo picador, do grupo independente. de artilharia
do montanha n.? 12, José António de Abreu.
Dírecção da arma de engenharia - Arquivo
Alferes do secretariado
militar, com a patente de tene.nte, supranumerário,
António Joaquim Cândido Ferte1ra.
Direcção da arma de aeronáutica
d A.djunto da 3.a Repartição,
o capitão de aeronáutica,
a La Repartição,
Álvaro Herculano Pinho da Cunha.
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Quadro da arma de aeronáutica

'I'enonto do batalhão
Padilha de Castro.

do aerosteiros

Luiz

Esoola militar de aeronáutioa
Instrutor,
o capitão do grupo de aviação
ção n.? 1 Jo é Manuel Mendonça.
Direooão

do serviço

veterinário

Guerreiro

do informa-

militar

Chefe interino da 1.3 Repartição, o capitão veterinário, em disponibilidade,
adjunto, João Henriques Barroso 'I'ierno.
Inspeoções do serviço do administração

milita.r

Sub-inspector,
O major
do s rviço de admini 'trnção
militar, da 2.3 companhia do administração
militar, Hométrio Augusto de Carvalho Mussano.
L' oompanhia de administração

'I'encnto módico
Duarte
cional.

de Macedo,

da 1.11 companhia
som dispêndio

militar

do saúde

para a Fazenda

Abllio
Na'

Depósito gera.l de material de aquartelamento

Tenente do serviço do administração
militar, da 1"
companhia de administração
militar, Jo 'é Dias dos San'
.tos N obrê, som dispêndio para ti Fazenda N acionul.
Supranumorario

Alferes do secretariado
militar, da 3.& Ropartirlto di
1.8 Direcção Geral do Minist "rio da Guerra, :\1anue
Fernando
P roira, sem dispêndio para a Fuzcnd« NIl'
cional.
Quadro auxiliar do artilharia

'ron nto (10 mesmo quadro, do grupo mixto inll~pen;
dente do artilharia montada n." 24, António Jonquilll d
Oliveira Bandeja.
Supranumerário

permanente

Ten nte do quadro auxiliar do ongonharin, da asco
prática de l'ogonhnriu, .reao Mcncl 8 algueiro.
Quadro auxiliar do .erviço de l!Iaude

Tenente do m mo quadro, da 2.& companhia d
MArio l~nes Ramo, pelo pedir.
,

1"
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Hospital Militar Prinoipal de Lisboa.

Enfermeira
militar, a enfermeira militar do Hospital
Militar Regional n.? 3, Sofia da Graça Franco, pelo pedir.
9. o -llinislério

da Guerra -Itrparli.ão do G,lbiucle

Declara-se
que, por portaria. do • Iinistério do Interior do 19 do corrente mês, publicada no Diário do
GOI:~rIlO, 2. a série,
do 20 do corrente, foi nomeada a
seguinte comissão, incumbida do inaugurar, cm Lisboa,
um Xlonumcnto Nacional nos :\101'tos da Grande Guerra :
PI' id nt : g neral Jo é Viccn
de Freitas, presid nto da comissão adminí .tratíva da CâUlMa Municí] al do Lisboa.
Vogais:
•
Ilclder Eduardo do ou a àIartius, tonent d avalarln, c mo r pras ntante da Presid n '30 do linistério.
Augusto de Azevedo c L 'mos E moraldo do arvaIhnls, t n ate-coronel de eng nhnria, como r pr sontante
do Ministério da Guerra.
Afonso Júlio do
-rquoira, capitão d mar c gu rra,
como repre ntant do .1ini. tório da. • Inrinh •
~fanuol Augu to Rodríguc
da
ilva Lop ,coronel
do infantaria, como r pr
atante do ini té rio das Colónin .
Peru ndo Luiz Mou inho 11 Albuquerque,
coronel do
cU\"nlnrin, como ropr isentnnto do Mini tório do Iuterior,
Luiz Barreto <ln. Cruz, Ministro Plcnipotcuciário,
como
reprl' entanto do Mini. tório do • cgócios E trnngoiros.
Dr. P iro Amor Montt'ir
ti B rro . (·ngooheiro,
COUlo repl' S(lntant
do :\Iini tério da ln truc;i'lo Pública.
\.lltóllio
out J hr 'li. :\l'Cfuit 'cto, como l'eprc 'ntanto
d o ~[ini. t 'ri do 001 "reio
omunica Õ •
. F.ur.{ nio ...·1 rI
)fn1'd 1 r·' rt irn., coron t tI infantal'l, Como r pr('~
da
fllnicipnl de Li ..-

r

Oa.

Jo Ó Pt rIU nde
da ')Iml. o n'l.
Orand" Ou 'rru.
Guilh rl11
urlo
rQopl'6 tnnt
d,
\lorra.

'npitl1o, como rcpr . entanto
1 num nto no .10rtns da
Uom,
mi

npit. o d' inf ntaria
d
Pn.drõ
da

como
r, nd '

632

rato Lúcio da Silva Morais; do secretariado militar,
José' Gonçalves Madeira Júnior e, na situação de reserva, Francisco Faustino;
de infantaria, reformado,
Cândido Gomes.
Comendador

Tenente-coronel do quadro auxiliar de artilharia José
Emídio Adauta Figueiredo de Mendonça e do serviço de
administração militar, na situação de reserva, Marcelino
Jordão de Almeida.
.
. Majores: de infantaria, Alfredo Augusto Xavier Perestrelo da Conceição, José Maria de Sousa Brito e José
António Castilho; de cavalaria, Armando Idalino da
Cruz Mesquita, José Lúcio de Sousa Gonçalves Nunes,
Rui da Cunha Meneses e Aníbal de Almeida Franco; de
aeronáutica, Carlos Fernando da Cunha e Almeida, José
Francisco Antunes Cabrita, José Podro Pinheiro Correia
e Alberto Lolo Portela; do serviço de administração militar, Manuel Mendes e Alcide de Oliveira.
Onclal

Capitãis : de infantaria, Fernando Teixeira do Faria,
Alípio José da Cruz Oliveira, João Machado Toledo e
António Rodrigues da Silva Braga; de artilharia, Carlos de Sousa Gorgulho, Joaquim de Oliveira Leite e
miliciano do quadro especial Daniel Fernandes de Barros Queiroz; de cavalaria, Luiz da Costa Ivens Ferraz,
Manuel Venâncio Deslandes e Carlos Alberto da Silva
Abrantes; da aeronáutica, Joaquim Sérgio da Silva e
Jorge de Vasconcelos de Á vila, médicos Manuel António Enes Ferreira, Carlos Cipriano G liira Dine, Augusto
da Silva Travassos, Mãrio de Almeida o miliciano do
quadro especial João Bastos Lopes; do serviço do administração militar, Henrique Augusto Cesário, Carlos
Eleutério de Almeida e Luiz Cândido Passos Pereira de
Castro; chefes de música Guilherme Joaquim Bôto da
Piedade e, na situação de reserva, J 086 11ariu AdelinoCavaleiro

'I'enentos : de infantaria Gabriel Toledo da Costa, Pedro Joaquim da Cunha Meneses Pinto Cardoso, António
do Matos Silva Freire, Pedro Berquó Bastos de Carvalho, Mário Humberto Ferreira Marques, Rui C('sar Carvalho da Silva, Júlio Lopes Custódio, Eugénio Sanchos

2.• Série

ORDE1\! DO EXÊRCI'l'O

N.o 17

633

~arjona
do Freitas,
Júlio de :Morais Alão, Miguel MarÍlns Camelo, Mário Ramos da Silva, Salvador António
Júnior,
Aníbal Borba da Silva, António Borges Ferreira, César do Amaral Relha, Teófilo António Saraiva,
Avelino de Aguiar Cãmaru, Alberto da Cruz Severo
Ferreira, Alfredo Eduardo dos Santos, miliciano do quadro especial Alfredo Angelo Snlgneiro da Silva Pereira
0. miliciano António
Martins Ferreira
Júnior;
ele artilharJa Carlos Joaquim Marques Leitão de Barros; ele cavalaria Emídio Jacinto
da Silva Coelho, Joaquim José
F'radique, Carlos Afonso de Azevedo Oruz Chaby, Carlos Aloxandre Rodrigues
do Soure e Júlio Estevens ; do
sorvi~o de administração
militar Eugénio Reinaldo Gon<:alvos, João Carlos da Silva Valente, António GonçalVos Ooim bra, Manuel Dias dp V ascon colos e João Telo
M~neses Oabrnl ; do secretariado
militar Paulo da Concelção Oar1'il110, Cucufato Joaquim
Tôrre8, Manuel da
Cunha Lusitano,
Jos6 Cândido da Conceição Baião, José
dos Reis Pinto Nogueira, Januário Simões da Silva, Joaquim Vicente da Rocha, João Maria Loureiro,
José de
ousa Júnior, João Farinha, Francisco da Silva Viegas,
.uiz António da Silveira, José Marques Martins, Antó~10 d(' Andrade
e, na situação de reserva, Oornélio Jos6
o Oarvalho;
do quadro auxiliar de artilharí
Jaime
~al'cia de Lemos o do quadro especial da guarda fiscal
i rancisco
Mauricio.

i

OrdeJll

de Illstrl1.çã?

Público,

Grande oficial
Ooronel

do cavalaria

Manuel

da Costa Latino.

Cemcndndor
Ooronel

de artilharia
Camilo Amândio da Silva Sena.
de cavalarin Carlos Eug mio ÁI. ares

j) Tenente,coronel

oroira ..

Ofi('fr.l
Capitão do secretariado
rardo Bastos do' R is.

militar,

reformado,

Onraleíro
Oapitão

do infantaria

José Alves Ferreira.

Artur

Ge-
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O:rdeDlde Beneluerência
Oficial

Majores de infantaria João Baptista de Araújo Leite
e António José Teixeira.
Tenente médico miliciano Adérito Jaime Mendes Madeira.
Cavaleiro

Tenente de infantaria,
dos Santos Ferreira.

na situação

de reserva, Luiz

OrdeUl do Mérito Agrícola e Industrial
Comendador

,

Tenente-coronel de engenharia Augusto de Azevedo e
Lemos Esmeraldo de Carvalhais.

b) Tendo sido agraciado por S, Ex. a O Presidente da
República da Polónia, com a grã-cruz da Ordem da
Polónia Restituta, o tcnente-coronol do serviço de administração militar Henrique Linhares de Lima, é-lho permitido, em conformidade com as disposições do regulamento das Ordens Portuguesas, acoitar aquela mercê e
usar as respectivas ínsígnias.
c) Tendo
Oambodge,
Oambodge,
maior, Luiz
dade com
Portuguesas,
insígnias.

sido agraciado por Sua Majestade o Rei do
com o grau de oficial da Real Ordem de
o major de infantaria, com o curso do estado
Pinto Lelo, é-lhe permitido, em conformias disposições do regulamento das Ordens
aceitar aquela mercê e usar as respectivas
.

d) Oondecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917 :
Medulha de ouro
Ministério da Guerra-2,"

Direcção Geral-3,·

Capitão do serviço de administração
Autónio do Olival Júnior.

RepartiçãO

militar Manuel
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Govêrno Militar de Lisboa

Major de infantaria Artur Pinheiro Coelho.
Grupo de artilharia

pesada n.O2

Tenente do quadro auxiliar de artilharia José Maria
dos Santos Freire Júnior.
Medalha de prata
1!tinistério da Guerra - 2.' Direcção Geral-

3. a Rep artição

Capitão do serviço de administração militar Manuel
Tavares Ribeiro da Silva.
Tenontes: do serviço de administração militar Mário
Pereira Braga, Eduardo de Sousa Correia Barbosa,
Fausto Rosário da Conceição, Jacinto .José de Sousa
Oharrua, Aníbal Pimentol Correia, António Lopes e Manuel da Silva Mendes; milicianos do quadro especial
Aronso de Albuquerque e António Manuel dos Santos
Vila, e miliciano Simão da Costa Almeida.
Grupo de artilharia

pesada n.O2

Capitão Joaquim Mendes do Amaral.
Grupo independente de aviação de bombardeamento

Tenente do serviço de administração
gusto da Silva Malaguerra.

militar Júlio Au- .

. e) Declara-se que por decreto de 5 cio corrente mês,
lnserto no Diário do Govêrno n. o 230, 2. série, da
llJ.esma data, foi concedido indulto ou comutação de pena
aos seguintes réus condonados pelos tribunais militares:
. Alfrodo José da Salvação, casado, ex-oficial do exérCl~O,natural da comarca de Lisboa, condenado, polo
Crllno de burla, por sentença de 12 do Agosto do 1930,
0
~o 2. Tribunal Militar Territorial de Lisboa, na pena
/ 2 anos e 1 dia de presídio militar, ou, om alternana de 32 meses e 1 dia de prisão militar - peroado 1 ano de prisão militar.
d Arnaldo Mota, solteiro, ex-oficial do exército, natural
a ~omarca da Covilhã, condenado pelos crimes de inU~hdado no serviço militar e falsifica ão, no Tribunal
" ilttar Territorial de Vi eu, por entença de 28 de Noombro do 1926 e acórdão do Supremo Tribunal Militar,
&

ta,
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de 22 de Dezembro do mesmo ano, na pena de 4 anos
de prisão. maior celular, seguida de 8 anos de degrado,
ou, em alternativa, na de 15 anos de degredo, em possessão de L" classe-perdoado
o resto da pena de
degrêdo.
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 degrêdo
ou, em alternativa, na de 25 anos de degrêdo, em possessão de L" classe-perdoados
2 anos de degredo.
IIenrique António dos Prazeres, casado, ex-oficial do
exército, natural da comarca de Elvas, condenado, pelos
crimes de abuso de confiança e infidelidade no serviço
militar, no 2.0 Tribunal Militar Territorial de Lisboa,
por sentença de 15 de Março de 1927 e acórdão do Supremo Tribunal Militar, de 19 de Maio do mesmo ano,
na pena de 3 anos de prisão maior celular, seguida de 8
anos de degrêdo, ou, em alternativa, na de 12 anos de
degrêdo, em possessão de 2.11 classe - perdoados 3 anos
de degrêdo.
Joaquim Alves Carvalhosa, solteiro, ex-soldado, natural da comarca do POrto, condenado, pelo crime de vadiagem, na policia de investigação criminal de Lisboa,
por sentença de 24 de Janeiro de 1927, e pelo de deserção, no Tribunal Militar Territorial do Porto, por sentença de 7 de Junho de 1927, nas penas de 4 anos e
meio de presídio militar, ou, em alternativa, em igual
tempo de deportação militar e entregue ao Govêrno->
expiadas as penas.
José de Almeida, solteiro, ex-soldado, natural da coo
marca de Tomar, condenado, pelos crimes de conjuraçãO
e revolta, no Tribunal Militar Territorial de Angola, por
sentença de 20 de Junho de 1914, na pena do 25 anoS
de degrêdo - expiada a pena.
José António, solteiro, ex-soldado, natural da comarca
de Figueiró dos Vinhos, condenado, pelo crime de furto,
no 1.0 Tribunal Militar Territorial de Lisboa, por sen°
tença de 16 de Abril de 1920 e acórdão do Supremo
Tribunal Militar, de 24 de Junho do mesmo ano, na penit
de 4 anos de prisão maior celular, seguida de 8 anos de
degredo, ou, em alternativa, na de 15 anos do degredo,
em possessão de La classe - perdoados 21 meses de de'

gredo,
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José Bernardo de Mesquita, casado, ex-soldado, natural da comarca de Bragança, condenado, pelo crime
de abuso de confiança, no Tribunal Militar Territorial
do Porto, por sentença de 24 de Abril de 1929, na pena
de 4 anos de prisão maior celular, seguida de 8 anos de
degrêdo, ou, em alternativa, na de 15 anos de degrêdo,
em possessão de La classe - perdoados 2 anos de degrêdo,
J osé Rodrigues do Vale, solteiro, ex-cabo do exército,
natural da comarca de Leiria, condenado, pelo crime de
abuso de confiança, no 1.° Tribunal Militar Territorial
do Lisboa, por sentença de 2 de Junho de 1930 e acórdão do Supremo Tribunal Militar, de 26 de Junho do
mesmo ano, na pena de 2 anos de prisão maior celular,
ou, em alternativa, na de 3 anos de degrêdo, em possessão de 1.1/. classe - expiada a pena.
Manuel Duarte, solteiro, ex-sargento, natural da comarca de Castro Daire, condenado, pelo crime de homicidio voluntário frustrado, no Tribunal Militar Territorial de Timor, por sentença de 28 de Setembro de
1928, na pena de 15 anos de degredo-perdoados
3
anos de degrêdo.
Manuel Simões, solteiro, soldado, natural da comarca
de Setúbal, condenado, pelos crimes de deserção e extravio de artigos militares, no 1.0 Tribunal Militar Territorial de Lisboa, por sentença de 3 de Dezembro de
1928, na pena. de 4 anos e 6 meses de deportação militar-expiada
a pena.
Raúl dos Santos Marques, casado, ex-soldado, natural da comarca de Lisboa, condenado, pelo crime de
furto, no 2.0 Tribunal Militar Territorial do Lisboa, por.
sentença de 11 de Agosto de 1923 e acórdão do Supremo Tribunal Militar, de 17 de Janeiro de 1924, na
pena do 4 anos de prisão maior celular, seguidos de degr0do por 8 anos, ou, em alternativa, na de 15 anos de
degrêdo, em possessão de La classe - perdoados 3 anos
de degredo.
I) Declara-se que é Fernando da Silva Ponce, e não
F'ernando da Silva, o nome do tenente do regimento de
artilharia ligeira n.? 3, que foi agraciado com a medalha
militar de prata da classe de comportamento exemplar,
PUblicado na Ordem do Eeército n. o 16, 2. a sério, do
Corrente ano.
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Jlinislério da Guerra - U Direc~ão Geral- 2. a Repartição

a) Declara-se que o coronel de infantaria, com o curso
do estado maior, Miguel de Almeida Santos, adjunto da
Direcção da Arma de Infantaria, acumula estas funções
com as de chefe da 2. a Secção da L." Repartição da
3. a Direcção Geral dêste Ministério.
b) Declara-se que o tenente-coronel de infantaria Eugénio 'I'ôrre do Vale foi autorizado a freqüentar o curso
de informação do 3.0 grau da Escola Central de Oficiais
no corrente ano, sem dispêndio para a. Fazenda Nacional.
c) Declara-se qne fica sem efeito a colocação, no quadro da arma, do major de infantaria Joaquim António
da Costa, inserta na Ordem do Exército n.? 16, 2.11 sério,
do corrente ano.
d) Declara-se que o capitão de infantaria, supranumerário permanente, Armando Augusto Constantino da
Costa Fernandes, que foi demitido por decreto de 1 do
Setembro findo, inserto na presente Ordem do Exército,
seria abatido ao efectivo do exército, por ter completado
em 17 de Maio do corrente ano o tempo de ausência ilegítima para constituir deserção, se não tivesse sido demitido.
e) Declara-se que fica sem efeito a colocação do tenente de infantaria, no quadro da arma, Otto Hoffmaun
no regimento de infantaria n.? 4, inserta na Ordem do
Exército n." 16, 2.11.série, do corrente ano.

f) Declara-se que os capitãís de infantaria a seguir
mencionados contam a antiguidade do actual posto, para
efeitos de vencimentos, desde 1 de Julho de 1930: José
da Encarnação Alves de Sousa, Justino Leite, José da
Rosa, José Ribeiro da Silva e Manuel Joaquim Carneiro.
g) Declara-se que o capitão de infantaria Guilhermo
Carlos Oom, ajudante da biblioteca da Escola Militar,
acumula estas funções com as de oficial de tiro e armamento da mesma Escola.
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lt) Declara-se que o capitão de infantaria Agostinho
Lourenço da Conceição Pereira chegou à sua altura para
entrar no respectivo quadro.

i), Declara-se que o alferes de infantaria António Sampaio de Azevedo desistiu de ir servir nas Colónias no
Corrente ano.
j) Declara-se, que a antiguidade atribuída ao brigadeiro de artilharia José Paulo Fernandes Júnior, que,
pela Ordem do Exército n. ° 16, 2. a série, do corrente
ano, foi promovido ao seu actual põsto, é, para todos
os efeitos, de 9 de Março, último.
k) Declara-se que o capitão de artilharia, em disponibilidade, Francisco Xavier Pavão de Morais Pinto, chegou à sua altura para entrar no respectivo quadro.

l) Declara-se que o capitão de aeronáutica José Maria
da Silva Guedes Júnior passa a contar a antiguidade do
seu actual põsto desde 28 de Agosto do corrente ano.

m) Declara-se que o tenente do quadro auxiliar de
artilhada José Ferreira dos Santos presta serviço no
depósito territorial de material de guerra da La região
lllilitar, desde 27 de Junho de 1929.
n) Declara-se que na «Lista geral de antiguidades dos
oficiais do exército metropolitano), referida a 31 de Dozelllbro de 1930, devem ser rectificadas para as que
seguidamente vão mencionadas as datas a que se refere
o artigo 104.° do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro
de 1927, e relativas aos seguintes capitãís do serviço
de administração militar:
Para 1-12-918: João Viegas Jacinto, António Libãnio
Fernandes Gomes, João dos Santos Tôrres, António Pi.
res e Artur Maria Ramos Tarana.
Para 1-12-919:
Augusto Alves Rodrigues, Carlos
.Augusto de Figueiredo Ribeiro e Mário Afonso de Carvalho.
Para 1-12-921: llídio Aníbal Botelho Coelho, Álvaro
~~rnandes Gonçalves, Carlos Luiz Gonçalves Oanelhas,
O1torino Alves Gomes, Artur da Costa Ribeiro, Augusto
arlos de Pina Tormenta, Francisco Caetano Dias,

•
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Edmundo Augusto 'I'õrr s Baptista, Augusto dos Reis
Antunes, Manuel Augusto Edmond dos Santos, José
Gonçalves Macieira Santos, Álvaro Manuel Humberto
Roiz Cepeda, António Manuel Bruno Machado, José Ferreira Marques da Cunha Júnior, João Coelho Lopes,
António Manuel da Fon eca, Carlos Domingues Nunes,
Manuel Tavares Ribeiro da Silva, Adolfo Moreira de
Freitas, Armando Vergilio Pinheiro da Silva Azevedo,
Má.rio Rodrigues de Carvalho, José de ~ ales Terreiro
e José Ferreira Flores.
13. o -

•

Ministério da Guerrll-

2_&

Diror~lio Gerul- 3.11 Reparli~;jo

a) Vencimentos que, n08 termos da lei n.? 1:668, de
9 de Setembro de 1924, e docreto n.? 20:247, do 2 do
Agosto de 1981, competem aos oficiais em seguida mencionados, transferidos para a situação de reserva:
Tenente-coronel do infantaria J oito Franci co Ribeiro,
429t$14, sendo : pensão de reserva, 255675; lei n, o 88,
25t$57; loi n.? 1:332, 122676; 0,14 por cento, 2M06;
do vencimento total 528:35 são pela província do Angola, 83 77 pela província. de Moçambique,
31~..U 1)0111.
província de Timor e 31"41 pelo Ministério das Finanças. Tem 47 anos de serviço, 1 aumento de 10 por conto
snbre o sõldo e 105 períodos.
Capitão de infantaria António Maria da Silva Mendes,
287633, sendo : pensão de reserva, 21la75; lei n." 888,
21617; lei n. o 1:332, 50,582; 0,14 por conto, 3 59. 'relU
41 anos de serviço, 2 aumentos de 10 por conto sõbre o
soldo e 17 períodos.
Capitão de infantaria José Gonçalves Losa, 270665,
sendo: pensão de reserva, 192850; lei n. o 888, 19 '25;
lei n.? 1:332, 4G620; 0,14 por cento, 126iO; do vencimento total 19;$80 silo pela província de Angola, 5!M80
pela província do Moçambique o 19t580 pelo Ministério
do Int rior. 'I'em 41 anos de serviço, 1 auménto de 10
l>or cento sóbre o sôldo e 66 poríodo . Está abrangido
pelo decreto n.? 18:252, do 1930.
b) Declara-se ~ue fica sem efeito a rectificação
de
vencimentos publicada na Ordem do Exércit» n." io,
2. & série, do corrente ano, respeitan to ao capitão, nll
situação do reserva, José Marques, por .so ter rceonllt.l·
eido que o mesmo oficial ó falecido.
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c) Rectificados se publicam os vencimentos a que têm
direito, de harmonia com o decreto n." 20:247, de 24 de
Agosto do corrente ano, os oficiais separados do serviço, em seguida mencionados:
Majoree

Aurélio de Azevedo Cruz, 217695, sendo: pensão,
187~60; lei n.? 888, 18876; lei D.O 1:332, 7()50; 0,14
por cento, 4609. Tem 1 aumento do 10 por cento sobre
o soldo, 36 anos de serviço e 19 períodos.
Domingos Pinto Rechena, 179817, sendo: pensão,
159t$60; lei n." 888, 3a19; 0,14 por cento, 16;1$38; do
vencimento total 11;$55 são pela província de Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o sóldo,
31 anos de serviço e 76 períodos.
Francisco de Assis de Almeida Côrte Real, 149~54,
sendo: pensão, 14M10; 0,14 por cento, 3844. Tem 1
aUmento de 10 por cento sóbre o sõldo, 27 anos de serviço, 15 períodos e diferencial.
•
José Augusto Saraiva Júnior, 91663 de pensão. Tem
20 anos de serviço.
t1apitãis

António Outeiro Teixeira de Miranda, 172813, sendo:
pensão, 143618; lei n. o 888, 11645; 0,14 por cento,
17il50 i do vencimento total 50t$60 silo pela província de
Angola e 30836 pela província de Moçambique. Tem 34
anos de serviço e 100 períodos.
Armando Zaide da Fonseca e Almeida, 151647, sondo:
penst1.o, 140825; 0,14 por cento, 11822; do vencimento
total 32840 são pela província de Angola. Tem 2 aulnentos de 10 por cento sobre o soldo, 28 anos de serviço e 53 períodos.
Carlos de Carvalho Lapa, 130838, sendo: pensão
127;$50; 0,14 por cento, 2,$88. Tem 1 aumento de 10
por cento sobre o sõldo, 28 anos de serviço e 15 períodos.
Dario de Carvalho Preto Ramos, ó4M5, sendo: peno
São, 45M5;
0,14 por cento, 9610; do vencimento total
27t$27 são pela província de Moçambique e 4854 pela
prOvíncia de Angola. Tom 12 anos de servi o e. 52 periodos.
Eduardo Fr derico Valdez de Faria, 112 50 d peno
s1l.0. Tem 1 aumento de 10 por cento sõhr o sõldo 025
anos do serviço.

•

642

•

ORDEM DO EX11:RCITO N.o 17

2." Série

João José Dias, 226t$56, sendo: pensão, 177650; lei
n." 888, 17t$75; lei n.? 1:332, 2M30; 0,14 por cento,
1Qt$01; do vencimento total 47t$68 são pela província
de Angola. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o
sõldo, 38 anos de serviço e 52 períodos.
Joaquim Estêvão Rodrigues, 120r$11, sendo: pensão,
ll1t$36; 0,14 por cento, 8t$75; do vencimento total
13i$32 são pela província de Moçambique. Tem 27 anos
de serviço e 50 períodos.
Jorge das Neves Larcher, 84t$26, sendo: pensão
79t$54; 0,14 por cento, 4t$72. Tem 20 anos de serviço
e 27 períodos.
José Agostinho Fernandes Costa, 122t$69, sendo:
pensão, 122650; 0,14 por cento, t$19. Tem 1 aumento
de 10 por cento sobre o sõldo, 27 anos de serviço e 1
período.
José Isaac Bastos, 72~90, sendo: pensão, 70t$45; 0,14
por cento, 2t$45; do vencimento total 8~10 são pela
província de Moçambique. Tem 18 anos de serviço e 14
períodos.
Lisímaco da Fonseca Soares Varela, 166t$91, sendo:
pensão, 142;$50; lei n. o 888, 2i$85; 0,14 por cento,
21a56; do vencimento total 21t$53 são pela província
de Timor e 641$61 pela província de Angola. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sôldo, 31 anos de serviço e 112 períodos.
Sotero Lopes Ferreira, 10M58, sendo: pensão 97t$50 ;
0,14 por cento, 8a08; do vencimento total 14639 são
pela província de Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por
cento sôbre o soldo, 22 anos de serviço e 42 períodos.
Viriato Augusto Garcia, 124843, sendo: pensão,
117~50; 0,14 por cento, 6a93. Tem 1 aumento de 10
por cento sôbre o soldo, 26 anos de serviço e 36 períodos.
Tenentes

Augusto Saldanha, 981$27, sendo: pensão,
94t$09; 0,14 por cento, 4~18; do vencimento total :1693
são pelo Ministério do Jnterior. Tom 25 anos de serviço e 26 períodos.
António Esteves Amaro, 40885, sendo: pensão, il7t$63;
0,14 por cento, 3~22. Tom 11 anos de serviço e 20 pe'
ríodos.
Artur dos Santos Celorico, 7M43, sendo: pensão,
73t$18; 0,14 por cento, 2r$25. Tem 20 anos de serviço e
14 períodos.
Adriano
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Tem

13 anos de serviço.
Ernesto
Júlio da Graça Gonçalves,
104t$20, sendo:
pensão, 93J18; 0,14 por cento, 11602; do vencimento
total 9il06 são pela província de Macau. Tem 1 aumento
de 10 por cento sôbre o sôldo, 23 anos de serviço e 63
períodos.
Evaristo Augusto Roque, 64,$68,sendo: pensão, 56681 ;
0,14 por cento, 71$87; do vencimento total 12t$93 são
pela província
de Angola. Tem 1 aumento de 10 por
cento sôbre o sôldo, 15 anos de serviço e 45 períodos.
João Francisco
Poejo, 88t$63 de pensão. Tem 1 aumonto de 10 por cento sôbre o sóldo e 22 anos de serviço.
J oaq uím Clemente Rodrigues,
521$10, sendo: pensão,
50$; 0,14 por cento, 2t$10. Tem 1 aumento de 10 por
cento sõbre o sôldo, 12 anos de serviço e 12 períodos.
Joaquim
Manuel,
121685, sendo: pensão, 120M5;
0,14 por cento, 1640. Tem 1 aumento
10 por cento
sôbre o sõldo, 29 anos de serviço e 8 períodos.
Joaquim
Marcelino
Soares Moreira,
64~16, sendo:
pensão, 59609; 0,14 por cento, 5/$07. Tom 1 aumento
de 10 por cento sObre o sôldo, 15 anos de serviço e 29
periodos.
José Augusto
de Araújo, 50~ de pensão. Tem 1 auInento de 10 por cento sôbre o soldo e 12 anos de
serviço.
José da Paz Rodrigues, 95tS28, sendu: pensão, 93a18 ;
0,14 por cento, 2t$10; do vencimento total 4M4 são pela
província
de Angola.
Tem 1 aumento de 10 por cento.
sôbre o soldo, 23 anos de serviço e 12 períodos.

de

Tito Vespasiano
enos de serviço.

d) Declara-se

Alferes
Bettencourt,

que as pensões

32645 de pensão. Tem 9
de reserva

publicadas
n." 16,
2:" série, do corrente ano, e que dizem respeito aos ofíclais abaixo designados,
são de tenentes e não de alferes, como por lapso veio mencionado:
José dos Santos, Júlio de Araújo Lima, Leonel Pereira
da Cunha, Luiz Alves de Aguiar, Luiz Chianca Pina
Manique, Luiz J osé de Matos, Manuel António dos Santos, Manuel Augusto
de Msgalhãis,
Manuel Augusto

a p. 574, 575 e 576 da Ordem do Exército
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Soares,
Manuel
Manuel
Manuel
Pompeu
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Manuel do Espírito Santo Lopes
Francisco Relvns, Manuel Guerreiro
José de Oliveira, Manuel Nogueira
Rebelo Marques, Maurício Corroia
de Figueiredo Tôrres.
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Gonçalves,
Meudinhos,
de Almeida,
de Sousa I}

da G~eml- 3.a Direcção Geral- La Rcpa!'ti~áo

a) Declara-se que 0$ oficiais a seguir mencionados froqüentaram na Escola Prática de Infantaria o curso de
metralhadoras pesadas, tendo obtido ii. classificação que
para cada um vai indicada:
Regimento de infantaria n.? 1: alferes Eduardo Ferreira Soares de Albergaria-instrutor.
Regimento de infantaria n. o 2: alferes António Nicolau Oaldeira-com
aproveitamento.
Regimento de infantaria n.? 5: capitão Francisco Guilherme Elbling Leal- com aproveitamento.
Regimento de infantaria u. o 7: alferes Alfredo Ribeiro
Meneses-com
aproveitamento.
Regimento de infantaria n." 11:
Üapitão João de Albuquerque Veloso -instrutor.
Alferes Lino da Ressurreição e Silva-- instrutor.
'Regimento de infantaria n. o 17: alferes António MMtins Gomes - instrutor.
Regimento de infantaria n. o 18:
Tenente Roberto Maria Alão Gomes dos Santos -instrutor.
'I'enento Mauuol Cândido da Silva-com
aproveitamento.
Regimento de infantaria n. ° 11):
Oapitão Rogério Augusto - com aproveitamento.
Alferes José Maria Ribeiro - com aproveitamento.
Regimento de infantaria n.? 21: alferes Vicente Gonçalves Borges - com aproveitamento.
Batalhão de caçadores n. o 7: capitão Máximo Sisonando Ribeiro Artur - instrutor.
Batalhão de caçadores n,o 8: alferes António J oaq tlim
Rodrigues - instrutor.

Relação dos alunos dâ Escola Militar premiados
no ano lectivo de i930-19~1
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Obi"tuário

1931
Outubro 5 - Tenente-coronel, reformado, Miguel Augusto de Sousa
Cerejeiro.
»
5 - Capitão de infantaria João Machado Toledo.
"
5-Capitão
médico, reformado, Manuel José da Costa
Matos.
"
6 - Capitão, reformado, Sebastião Lousada.

Rec"tific

RQiio

Na Ordem do Exército n.v 16, 2." série, do corrente ano, p. 600,
1. 37, onde se lê: "17.,, deve ler-se: "15,,.

António Lopes Mateus.
Está conforme.
O Ajudante General, interino,

~~léu
~~

•

N.o 18
MINISTÉRIO

DA GUERRA

DE 1 DE NOVEMBRO DE 1931

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se ao Exército o seguinte:

1. o - Decretos
ftlinistério da Guerr: - Repartição do Gabinete
Usando da faculdade quo me confere o n." 3.° do artigo 2.° do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
192G, por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra, e em conformidade com a decisão do
Conselho de Ministros, nos termos do disposto no artigo 2.° do decreto n.? 19:567, de 7 do Abril de 1931,
o por se acharem incurscs nos artigos 1.0 dêste decreto
e do decreto n. o 19:595, de 10 de Abril de 1931 : hei
por bem decretar o seguinte:
Que ejam demitido :
Capitão módico do quadro de reserva Lúcio Tolentino
da Co ta; alferes módico miliciano, licenciado, António
Félix Pita Júnior; sargento-ajudante músico, reformado,
João Júlio da Costa Cardoso ; primeiro sargento músico
Benjamim Rodrigues, e segundos sargentos, músico José
Mare lino e de artilharia, licenciado, Luiz Alceste Gouveia.
O Ministro da uerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 16 de Outubro de 1931.-AN'ró.
10 OSCAR DE Fl~AGOSOCARMONA-

.António Lopes Mateus.

G5G
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N.O 18

Minislério tia Guerra - ncparli~áo Geral
Usando da faculdade que me confere o 11.° 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 do 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, também de
1928, seja concedida a D. Clotildo da. Silva de Almeida
Beja, orfã do coronel voterinário
João António do Sequeira de Almeida Boja, a reversão
da cota parte do
subsídio mensal do Gfj, que D. Cecília Beatriz Pereira
da Silva de Almeida Beja conjuntamente
com ela percebia, em virtude desta senhora ter falecido em 20 do
Julho do corrente ano.
.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e façn
executar. Paços do Govêrno da República, 15 de Agosto
do 1931.-AN'fÓ1UO
ÓSCAR DE FHAGOSO CAnMONA~

António Lopes Mateus.
(Visado pelo 'I'ribuual
de 1031).

de Contas

cm 31 de Agosto

2. o.~ Por decretos de 24 do mês findo:

Nula o de nenhum efeito a parto do decreto do 13 do
Junho do corrente ano que passou à. situação do inactividade os capitãis Octávio Cãmara o José Pestana. e os
tenentes
Manuel Carlos ele Sousa e Artur do Atouguía
Machado Pimenta, os três primeiros de infantaria o o úl
timo do serviço do administrnção
militar, ficando todos
na situação do disponibilidade.

Comandante,

4.· região militar
o general Llamílcar Barcíuío

Pinto.

Distrito de recrutamento e reserva n.· (;

'l'ononto coronel, o major do infantaria Manuel Joaquim Crêspo Júnior, contando a antiguidade
desde 6 do
corrente mês,

2' Série
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Concedidas as vantagens de que trata o decreto
n.? 20:247, do 24 de Agosto de 1931, desde as datas
que lhe vão designadas, aos oficiais em seguida mencionados:
Por terem completado o tempo de permanência no oficialato
desde as datas em que são considerados tenentes, nos termos do decreto n.s f 7:378, de 27 de Setembro de 1929, modificado pelo decreto n.v i9:069, de 27 de Novembro de
t930, necessário para o primeiro aumento de tO por cento
sõbre o sôldo:

Infantaria-tenonto
miliciano do quadro especial Manuel de Freixo, no regimento do infantaria n, o 9 j artilharia - capitão miliciano do quadro especial Daniel
Fernandes de Barros Queiroz, no comando da frento
marítima do dofosa de Lisboa; engenharia - capitão
António Nunes Freire, na Escola Militar, desde 1 do
Julho do corrente ano : sccr tariado militar - coronel
José Bernardo da Costa Restolho, na Repartição Geral
do Ministério da Guerra; majores: Francisco Pedro Simões, no 2.° tribunal milita!" territorial do Lisboa e Artur do Nascimento Nunes, no Conselho Superior de Promoções, d sde 1 de Outubro do corrente ano.
Idem, para o segundo aumento de tO por cento sôbre o sôldo:

Infantaria -- capitãis : Manuel Francisco Vidal Lopes,
como tenente, na 3.11 Repartição da 1. a Direcção Geral
do Ministério da. Guerra, desde 21 de Agosto do corrente ano, miliciano do quadro especial Francisco Martins ele Oliveira Santos, no quadro, desde 1 de Julho do
corrente ano.
Adidos

'I'onentes-coronéia,
os majores do infantaria Ernesto
Gonçalves Amuro
nicar do Freire dO!3Reis, adidos, em
serviço, respectivamente, nos Ministérios das Colónias e
do Comércio c Comunicaçõçs,
contando ambos a antíguidado desde (3 do corrente mês.
Capitãis de infantaria, do batalhão de caçadores n." 9,
Armando Gualter da Foutourn, supranumerário, do batalhão de caçador
0.° 3, Jo ó Luiz Fontoura do Sequeira
o, supranumerário
porman nte, do Consolho Tutelar o
Pedagógico do Exército do '1'<'1'1'11, e Mar, João José Paeh co Júnior, o tcnont farmacêutico, no quadro, João
Marques Canas, por terem ido requisitados para dosem-
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penhar comissões de serviço dependentes do Ministério
das Colónias, o primeiro nos termos do § único do artigo 5.°, o segundo e terceiro nos termos do artigo :31.°
e o último nos termos do artigo 2.° do decreto n.? 13:309,
de 23 de Março de 1927, devendo ser considerados nesta
situação, respectivamente, desde 20, 16, 16 e 19 do corrente mês.
Reserva.

General, presidente do Conselho Fiscal, Ricardo Júlio
I vens Ferraz, coronel do regimento de telegrafistaa João
Alexandre Lopes Galvão e capitão do regimento de infantaria n.? 21, Jerónimo Ribeiro, o primeiro e o último
por terem atingido o limite de idade nos termos do § 3. °
do artigo 10.° do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro
de 1929, e o segundo nos termos do § único do artigo 78. o
do mesmo decreto, substituído pelo decreto n. ° 19:175,
de 27 de Dezembro de 1930, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde 22, 24 e 18 do
corrente mês.
Reforma

Coronel

de cavalaria, supranumerário
permanente,
Raúl Vídal, por ter sido julgado incapaz de todo o 80rviço pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considorado nesta situação desde 12 do corronte mês.

3. ° - Por decretos de i do corrente mês:
llinistério da Guerra- f.'L Diret~ão Geral- VI nrparti~ão
Regimento de infantaria

n." 1

Alferes, supranumerário, do serviço de administração
militar, o aspirante a oficial do mesmo serviço da Escola Militar, moi do Nascimento Saraiva da Mota.
Regimento de infantaria n," 4

Alferes, supranumerários,
Escola Militar, Luiz Faria
drigues Ricardo.

os aspirantes a oficial da
Barroso Mariz e José Ro-

Regimento de infantaria

Alferes, supranumerário,
dos Santos.

o aspirante

n.· O
fi

oficial Alfredo

2.' Série
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Regimento de infantaria n.O13

Alferes, supranumerário, do serviço de administração
militar, o aspirante a oficial do mesmo serviço da Escola
Militar, Cândido da Silva Simões.
Regimento de infantaria n.O 14

Alferes, supranumerário, o aspirante a oficial Júlio de
Almeida Rebelo de Lacerda.
í
Regimento de infantaria D. 16
Alferes, supranumerário,
o aspirante a oficial, adido,
em serviço no Ministério das Finanças, na guarda fiscal,
José dos Santos Caeiro.
O

Regimento de infantaria n.O21

Alferes, supranumeruno,
Lourenço dos Santos.

o aspirante

a oficial Mário

Regimento de infantaria n.O22

Alferes, supranumerári0z. o aspirante a oficial da Escola l\1ilitar, Dario dos Santos Cartaxo.
Batalhão de caçadores n. ° 1

Alferes, supranumerario, do serviço de administração
militar, o aspirante a oficial do mesmo serviço da Escola Militar, António Armando Lopes.
Batalhão de caçadores n. o 2

Alferes, supranumerário,

o aspirante a oficial António

Gameíro da Fonseca.
Batalhão de oaçadorea n.O5

Alferes, supranumerário, do serviço de administração
militar, o aspirante a oficial do mesmo serviço da Escola
Militar, Vicente llonriq ue Varela Soares.
Batalhão de caçadores D.O6

Alferes,
upranumerário, O a piranto a oficial da Escola. Militar, Manuel Machado Soares de Oliveira e
ousa.
Batalhão de oaçadorea n.· 8

Alferes;

upranum rário,

o aspirante a oficial da Es-

cola Militar, M:hio Gustavo do Araijjo Barata da

Ol'U~,

6CO
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n,> 1

Alferes, suprnuumerário,
o aspirante a oficial da Escola Militar, Celestino Bernardo Feliciano Marques Pereira.
Batalhão

de ciclistas n.s 1

Alferes, supranumerário,
o aspirante a oficial da Escola Militar, J os6 Fernandes Matias Júnior.
Direoção da arma de artilharia

Alferes do quadro auxiliar ele artilharia, supranumerário, adjunto da 3.:1 Repartição, o aspirante a oficial
do mesmo quadro, do regimento de artilharia ligeira
n." 1, Jos6 Marques Carrilho,
Regimento do D.l·tilho.rialigeira n.· 3

Alferes, os aspirantes a oficial, da Escola Militar,
Vitor Maria Santos de Moura Continho de Almeida de
Eça e Antero Filipe Veloso Ramos.
Regimento de artilharia

ligeira n. ° 4

Alferes, os aspirantes a oficial, da Escola 'Militar,
Afonso Lopes Franco e Alberto Enes Brandão.
Regimento de artilharia

de oosta n.O1

Alferes, os aspirantes a oficial da Escola
Paulo Parreira (I António Augusto Lopes.
Regimento de artilharia

Militar,

de oosta n.s 2

Alferes, o aspirante a oficial da Escola Militar, João
Pedro Correia de Matos.
Grupo independente de artilharia de montanha n.s 12
Alferes, o aspirante a oficial, da Escola 'Militar, António Augusto Ferreira.
Grupo independente de artilharia

de montanha n.s 115

Alferes, O aspirante a oficial, da Escola Militar, Alfredo José Ferraz Vieira Pinto de Oliveira.
Grupo mlxto independente de artilharia

montada n.O14

Alferes. os aspirantes a oficial, da Escolu Militar,
Eduardo Luiz de Sousa Gentil B(I~a, António Duarte
Heis e Júlio de Almeida Fernandes.
Alferes do quadro auxiliar de nrtilharia, supranumerário, o aspirante a oficial do mesmo quadro, António
Raposo dos Santos.

2.'
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Grupo mixto independente de artilharia
Alferes,
nio Pedro

montada n.v 24

o aspirante
a oficial da Escola
Saraiva Júnior.
Grupo de artilharia

GGl

N.O 18

Militar,

Antó-

a cavalo n.O 1

Alferes do quadro auxiliar de artilharia,
supranumerário, o aspirante
n oficial do mesmo quadro, do regi.
ncnto do artilharia ligeira n." 5, Abílio Guimarãis.
Grupo de artilharia

a cavalo n,s 2

Alferes,
os aspirantes
a oficial, da Escola
Militar,
Boaventura
Alves de Sousa Pinheiro
e 'I'omaz Esmoraldo Nobre.
Regimento de cavalaría D.· 4
Alferes,
Henriques

supranumerário,
Doruingue .

o aspirante

a oficial João

Regimento de oavu.laria n.· 8
Alferes, suprauumerárioa,
os aspirantes a oficial, Artur
Ferreira
e, da Escola Militar, Jorgo da Silva Oliveira
'I'ravassos Lopes.
Direcção da arma de engenharia
Alferes do quadro auxiliar de engenharia,
o aapiraute
a oficial do mesmo quadro, do regimento de telogrufístas,
Epaminondas
da Luz Rocha.
Eeooln práttce, de engenha.ria.
Alfere

do quadro

auxiliar de engenharia,
João ele Morais.

o

aspirnuto

a oficial do mesmo quadro

Regimento do sapadores mineiros
Alferes, os a rpirantcs a oficial da Escola Militar, JOH6
de Sousa Fogaça,
Alberto Andrade
e Silva, José GaIhardo Forr ira e Edmundo Carlos Térclo da Silva
Regimento

de sapadores

do oaminhos de ferro

Alferes,
o a pirantce
a. oficial da Escola Militar,
Duarte Jo 6 Martin
da 'o ta Pereira,
Inácio Xavier
Teixeira da Mota, João Moira Robõlo Valente do Onrvalho, Fernando
Eduardo
da Silva Pais e Duarte Pinto
Bastos do Gusmão Calheiros .

•
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Regimento de telegrafistas

Alferes, os aspirantes a oficial da Escola Militar, Carlos Miguel Lopes da Silva Freire, João Magro Romão,
António Osório Ruas, Mariano Augnsto Lopes Pires,
Américo Mascarenhas Macedo, Domingos Cabral de
Melo, Alvaro Miranda de Morais e António Augusto
Areias.
Alferes do quadro auxiliar de engenharia, o aspirante
a oficial do mesmo quadro José Rodrigues.
Batalhão de pontoneiros

Alferes, os aspirantes a oficial, da Escola Militar,
Eduardo Augusto Soares da Piedade, Renato Vitório Sorafim de Assiz, Domingos Duarto Beirão Belo e José
Joaquim Rodrigues Junqueira.
Alferes do quadro auxiliar de engenharia, e aspirante
a oficial do mesmo quadro João Filipe.
Batalhão de automobilistas

Alferes, os aspirantes a oficial, da Escola Militar,
Abel Tavares Fernandes e Afonso Magalhllis de Almeida
Fernandes.
Ofioinas gerais de material de engenharia

Alferes do quadro auxiliar de engenharia, subalterno
da formação do pessoal, o aspirante a oficial do mesmo
quadro José Alagoinha.
2,' oompanhia de saúde

Alferes, supranumerário,
do quadro auxiliar do serviço de saúde, o aspirante a oficial, do mesmo quadro,
da 3.11 companhia de saúde, José Joaquim dos Reis.
L" companhia de administraQão militar

Alferes, supranumerário, do serviço de administração
militar, o aspirante a oficial do mesmo serviço Manuel
Gomes da Silva Vera Cruz.
Quadro auxiliar de engenharia

Alferes, o aspirante
batalhão de aerosteiros,

a oficial do mesmo quadro, elo
Possidónio Nunes Goulão.
Adido

Alferes, o aspirante a oficial de infunturia, adido m
serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional
republicana, Isidoro Lopes dos Santos,

•
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4. °- Portaria

Por portaria de 1 do corrente mês:
Ministério da Guerra - P Direcção Gera!- 3. li Rc!)artiçáo
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, que sejam promovidas a aspirantes a
oficial, nos termos do artigo 20.0 do decreto n." 12:992,
de 7 de Janeiro de 1927, e do artigo 94.° do decreto
n." 17:378, de 27 de Setembro de 1929, as seguintes
praças:
Primeiros sargentos: do batalhão de aerosteiros Manuel de Sousa Duarte Berrego, que passa para a arma
de infantaria até que seja reorganizada a arma de aeronáutica, sendo colocado no regimento de infantaria n.? [>
e ficando a prestar serviço no depósito de material aeronáutico; da LA companhia de administração militar Armando Pereira Garcia; do secretariado militar, da 3.& Repartição da 2.& Direcção Geral do Ministério da Guerra,
Manuel Martins Ramos, que é colocado na 3.a Repartição
da 1.3 Direcção Geral do Ministério da Guerra. Segundo
sargento cadete do regimento do cavalaria n." 4, João
Augusto Pimentel Feio Ferreira da Silva.
Para o quadro auxiliar de artilharia:
Primeiro sargento do grupo de defesa móvel de costa
Jo é Francisco.
Para o quadro auxiliar de engenharia:
Primeiros sargentos: do regimento de sapadores de caminhos de ferro António João da Conceição Travanca; do
bãtalhão de aerosteiros Carlos J OSÓ Henriques Q.uaresma,
que l)assa para a arma de engenharia até que seja 1'001'ganizada a arma do aeronáutica, sendo colocado no regimento de telegrafistas e ficando a prestar serviço no
batalhão de aorosteiros.
Para o quadro auxiliar do serviço de saúde:
Primeiro sargento da 3. a companhia de saúdo António
Joaquim
auhoto o cgundos sargentos da 3.11 companhia de saúdo Jo é Joaquim Gaita
António M~\l'itlSantiago Gomea,

G61
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Dirc.:çJo Grral- 2.n ncparli~ão

a) Dcclara-so
quo o gcnoral l Iumílcar Barcíuio Pinto,
promovido
a õsto posto pela Ordem do Exército n.? 17,
2.n sério, do corrente ano, conta a autignidado, para
todos os efeitos. desde G do Junho último.

b) Declarn-so que 08 coron6is de infantaria.
com o
curso do estado maior, Armando
Bertoldo Machado o
Ernesto da França Mondes Machado ehogarnm ii. sua altura para a promoção a tenente-coronel
na arma do origem em (3 do Outubro do corrente ano.
c) Declara-se
que a colocação
do tenento-coronel
elo
infantaria
António Leite do Magulhnls no regiml'lnto do
infantaria
n. ° 5, inserta na Ordem elo Exército n." 16,
2.:1 sério, do corrente ano, 6 por conveniência de serviço,
e não sem dispêndio para a Fuzonda Nacíonal.
d) Declara-se
quo o major Joaquim António Costa o
os capitãis António Maria do Mugnlhãie, José Pcstaua e
Octávio Câmara, todos de infantaria,
o primeiro supranumerário
o os rostantcs om dispouibilidado,
chegaram
à sua. altura para ontrar nos respectivos
quadros.

e) Declara se que o major do infantaria, adido, em
serviço no Mínístório
do Comércio o Comunieaçõos,
Carlos de Carvalho
Dias daria entrada no respectivo
qua.dro se não estivesse naquela situação.
f) Declara-se que o coronel de engenharia, em disponibilidado,
Francisco
da Cunha ROgo Chaves chegou à
sua altura para entrar no respectivo
quadro.
g) Declarn-so que os t nontes do cavalaria, adidos áo
quadro, Raúl Baptista
Lúcio da Silva, Josó Maria do
Sousa, António Sobral
elo Almada N egroiros,
arlos
Horácio
ela ~ ilva Pico o Álvaro Dessa elo Aragão F rroira chegaram
à sua altura para fi promoção ao pasto
ele alferes do cavalaria
cm 1 do corrcnto
mês, sendo
considerados
snprauumerúrios.
h) Declara-se
que os alferes médicos ao dianto nomeados, promovidos
1\ õsto pasto pela Ordem do Eixército n.? 7, 2.0 série, do (,01'1'0nto ano, contam fi nntigui-
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dado do referido posto desde 1 do corrente mês, nos
termos do § único do artigo 95.° do decreto n,° 17:378,
de 27 de Setembro do 1929:
José Joaquim Lopes Silvério, do batalhão de caçadores n. ° 8; J osó dos Snutos Bcssa, do regimento do urtilharia ligeira n." 2; João Figueiredo
Barbudo, do regimento de infantaria
n.? 16; Fernando
Jaime Machado
Faria,
do regimento
de infantaria
n." 5; Rui Alberto
Freire,
do regimento do infantaria
n.? 11 ; Manuel Cãndido Faria Xlonteiro, do batalhão
de caçadores n. ° 4 ;
António Cardoso dos Santos Cunha, do batalhão de pontoneiros : António de Deus Mouga Rodrigues,
da Escola
Prática
de Engenharia;
José Neto Milhoírlço, do grupo
mixto independente
de artilharia
montada
D.O 24; Alberto Pereira
l\Iaçfi.s Fernandes,
do regimento de artilharia ligeira n.? 2; Matias Duarte
dos Heis, do grupo
independente
de aviação de protecção e combate; Fausto
Seabra
do Almeida,
do batalhão
de caçadores
n. ° 6 ;
Joaquim
Mendes Vieira Lopes,
do regimento
de artilharia ligeira n.? 1, e Zózimo Soares Ramos, do hospital
militar regional n.? 3.

i) Declara-se que o alferes do quadro auxiliar de engenharia
Possidónio
Nunos Goulão, que pela presento
Ordem do Exército é promovido ao seo actual põsto,
continua
prestando
serviç-o no batalhão do aerosteiros.
j) Declara-se
que o alferes chefe de banda
Lourenço Alves Ribeiro conta a antiguidade
desde 1 do corrente mês.

de música

dêste pOsto

666

ORDEM DO EX~RClro

N.•'18

2.' Série

..

";;:>'7iJ
..,.~
CD CD
tn

'"

CI)

CD

CD CD

='" ='"

o ......o
.........

o
.",

....oCD
()

=
8

"''"o"

10l

....,o
o

'a

-e

~

o
..,

o o
..........

"ec...

bDllJ)

CD

'"o'"

..

".. =
CD Ol

",,,,...

.8;::

..
l~
.~.....

o...

0...0...

'0;

ri)

'"

00
...

...

....

..;';
'"
<f'
o
o

.... ....

Cl)Ol

<-<,
~~

2.· Série

........

a>
;.
o

ORDEM: DO EX~RCITO N,o 18

........
...,a>
a>

-;n
'õ

c:l

"t:l

Q)

<n

Q)

'"
• o;>
(l)'QlN

~~~
O>'-'~

c:l

~

o
._...

C1'J
,..;

,..;

'1"'4

,..;

t-_

r

..

,..;,..;,..;

o;>

...'"

o;>

...
'"Q

C1'J-~,

..

Q)

Q)

Q)

"';~C1'J

.....

•
• gj

.8

.eo ...,o

I..

ª-

• o o
1:tO.J:l
• ~ c
~'Z ~

.~~o

(I)

~oo.ê
E!'~ g.

'tl
,:,

O":::.l lo?

E

('Ij

fIl
CD

'tl

o

.; ~ ~
~ o o

Io?';;

'a

'a>
-o -o
G) ....... ..a
o c '"

lo?

<<

o-

'S:

~

'8

'"

...

~

._~

I..

ee
...

~

E
o

'$

Icd

oeIS

....~'"

...
Q)

Il;

o
"O
c

fi)

o o o
..............
Q C Q
a> Q) li'c

.-E
cd

c <
E

"o

E!
...

e
~
~
Ul

.9
....

...
~

o ~
'O
'i:

<

(I)

eIS

~

"C

I..

o
'"

C!)

cd

......

a>
;:l
c

.....Q)cd ~~
Q)

cn

o

...,o

Q)

Q)

~

C

...

...t>O
~

bll
ee

<n

ri>

o

cca>

...
':;)

'" ;:l 8
bll
bc· ...
<»0;>'"

';:;

...blll:tO... ...~

~~'"

o

000
"t:l"t:l.!::

ooooll;

Q)

o;>

6

Il;

...
':;)
6

'C
Il;

o;>

"O"t:l"t:l

..:::.:::s ..::s

~~~
U)"'<I'J

ci.ci.ci..
E! 8 8

. ..
8

o

<.)

<:)
C)

cQcQcQ

ci.
8
o

.
C)

..4

....~

cn
00
(j

667

ORDEM: DO EX:€RCITO N.o 18

668

7.°_

2.' Série

11iuistério da Guerra - 2,:1 Direc~áo Um! - :1.a nC]larlição

Vencimentos que, nos termos da lei n.? 1:668, de 9
do Setembro de 1924, e decreto n." 20:247, do 24 de
Agosto do 1931, competem nos oficiais em soguida mencionados, transferidos para a situação de reserva:
General Ricardo Júlio Ivens Ferraz, 8361$64, sendo:
pensão de reserva, 504t5; lei n. o 888, 50,$40; lei n. o 1:332,
282~24. Tem 49 anos do serviço o [) anos do posto.
Coronel do engenharia João Alexandre Lopes Gulvão, 409618, sendo: pensão do reserva, 283t563; lei
n." 888, 281136; loi n.? 1:332, 5Gt572; 0,14 por cento,
40;$47; do vencimento total 61i$38 são pela província do
Angola o 153M3 pela do Moçambique. Tem 1 aumento
de 10 por cento sobro o sõldo, 40 anos de serviço o
139 períodos.
Coronel de cavalaria Raúl Vidal, 446804, sondo: P nsão de reserva, 312884; loi n.? 888, 31~28; lei D.O 1:33~,
87i$59; 0,14 por conto, 14~33; do vencimento total
74834 silo pela província do Angola e 42848 pelo Ministério do Interior. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sobre o sõldo, 42 anos de serviço o 47 períodos. Foi
reintegrado nos termos do artigo 4.° do decreto n." 18:252,
de 26 de Abril de 1930.
Capitão do infantaria Jerónimo Ribeiro, 247t$21, sendo:
pensão de reserva, 187650; lei n.? 888, 18~75; lei
n.? 1:332,37650;
0,14 por conto, 3646. Tem 1 aumento
de 10 por conto sõbre o soldo, 40 anos de serviço o 1
períodos.

8.°_ Miuistério da Guerra -

:).11

Dircr~âo Gm] - LII n('llarti~áo

a) Declara-se que 6 aumentado de uma unidade o número de candidatos a admitir no curso do quadro auxiliar de artilharia da Escola Central de Sargentos.
b) Nos termos do artigo 18.0 do rcgulnmonto do Arquivo Histórico Militar, declara-se que foi oferecido à
Biblioteca do mesmo Arquivo, pelo gon 1'111 T ixoira
Botolho, seu autor, o folheto Tendências da historiografia militar em Inçlaterra nos últimos an08 - Lisboa,

1931.
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9.°_ Millislério da Gucl'I'a-Rrp,Irliçáo
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Gcral

Relação dos alunos do lnstltute Pruílsslona! dos Pupilos do Exército
premiados no ano lectivo de 1930-1931

Prémio pecuniário de 100,$ por n.proyeitamento literário:
Curso de construções
civis e obras públicas:
2,0 ano -Aluno n.? 1 0, Manuel Honório de Matos Viegas,
~.o

Curso do máquinas :
ano - Aluno n." 206, Carlos Cândido Lngon Ribeiro.

Medalha. do prata do aplicação literária:
Curso de construções
civis e obras públicas:
1.0 auo-Aluno
n.? 318, António Gonçalves.
1.0 ano -'Aluno 0,° 328, Álvaro Pereira Lopes.
Curso médio do comércio:
1.0 ano - Aluno H.O 193, Raúl dos Santos.
1.0 ano-Aluno
n." 35;3, António Gomes Robõlo.
CUi' o g'l'al:
2. ° ano - Aluno u. ° 242, Frllncisco Jorge Fraga da Silva.
Curso preparatório do comércio o indústria:
2.0 ano-Aluno
n." 39[), João Manuel Castelo Branco
Vieira.

'a Onlen: do
I. 12, onde se lê:
tónio Baptista».
'a Ordem do
I. 24, onde '0 lê:

Rectiíicaçô('s
Exército n.? 16,2.· série, do corrente ano, p. 558,
«José Antunes Baptista», deve ler-se: «José An-

EJ;{:I'cilo n,O 17, 2,' sério, do corrente ano, p, 619,
«Alberto Jon Lucas (lo SOlha», deve lor-so : "Alberto José Lucas de 'ou ,[I», C na p. 520, I. 11, onde se lê: «30»,
devo lcr-sc : «21»,

António Lopes Mateus.

Est[l conforme.
O .\jndante

(ientral,

~~léu
~~

lnterine,

/
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(2.a Série)

Publica-se ao Exército o seguinte:

1. ° - Decretos
llillistério

da Guerra - Repartição do Gabinele

.

Usando da faculdade que me confere o n. ° 3.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
192G, por forca do disposto no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra e em conformidade com a decisão do
Conselho de Ministros, nos termos do disposto no artigo 3.° do decreto n.? 19:141, de 19 de Dezembro de
1930, e por se achar incurso no n." 2.° do artigo 2.°
dêste decreto: hei por bem decretar o seguinte:
Que seja demitido o tenente de infantaria, em serviço
na guarda fiscal, Antero Veríssimo da Cunha.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Governo da República, 24 de Outubro
de 1931.-ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONAAntónio Lopes Mateus.
Usando da faculdade que me confere o n.? 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 e em conformidade com». decisão
do Conselho de Ministros: hei por bem dec-otar que,
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por estar nas condições do decreto n.? 18:252, de 26 do
Abril do 1930, o ex-coronel
do artilharia
do quadro do
reserva
Carlos Henrique
da Silva Maia Pinto sf\ja reintegrado na situação do reserva, nos t 'mos do artigo 5,0
do mesmo decreto, com vencimentos
a partir de 1 do Julho do corrente ano, ficando por esta forma anulado o
decreto ou parto do d creto qu o pu 011 à situacão om
quo prescntcmcute
so encontra, !lUIS sem direito à diferençou. do vencimentos
durante o tempo om que nela osteve.
O Iinist o a Gu 1'1', assim o tenha ntondido e fsca
executar.
Paços do Oo"(1'no da República,
11 de Novorubro de 1931. - ANTÓ.-IO ÓSCAR DE FUAGOSO CARMONA - António
Lopes Mateus.

Usando da faculdade quo me confere o n. ° 3. ° do artigo 2,0 do decreto n." 1..:740, do 26 do Novembro do
1926, por fõrçn do disposto no urtigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, d(l9 do AbJ'il ele 1928, sob proposta do :\linistro da Guerra e em conformidade
com a decisão do
Conselho de MinistrOfl: hei por bom doer tar qu . eja
considerada
nula o de noríbmn efeito a pm"te dos doer tos d 15 do Abril o 1 de 1\1ai do ccrr nto ano f)U()
demitiram do ser iço do exércit
o capitão de iufuutnria
Aaíbul Artur Marcelino,
tononto do iufuntario Nicola
da Costa Pavão e o aspirante a. oficinl ~ infautaria J Ó'
bl'iu
M lo, por se hav r reconhe 'ido quo 06 mesmos
oficiais se não nchavam ineurso s nos artigos LN 003 decretos n.? 19:567 o 19:[)05, rospecti amonte do 7 e 10
do Abril último.
O Ministro da

GuCt'l'8.

as iro o tenha eu ndido o faça

es utar. P8<:QS do Go Orno ,da Ropóblict\, 11 e. 0vombro de HKn .......A. 1'0 10 O 'C.\R IIE 1"uA o o CARIO_A- Â?ltón'io Lopes Muteu«.

Usando da faruldado
<lU me eonfero o n.O \ .0 do artigo 2.° do Uecroto n.O 12:740, do 2G de No, ombro d
1'\)2'6, por fO'r(:a do (TiRpostQ no artigo 1.0 do deer to
n.O 15:331, do O do A:bril de 19~8, sob }ll'opo.tn do ~Iinist1'o da Gu rra (I efi conformidado
com a d('ci~l!o do
Conselho
do Mini!otl"O : llt'i pOl' bem decrotar quo, por

2.· Série

G'l3

e tar
S
ondiçõ
lo decreto n. o 18 '252, de 26 de
:Abril do 1930, o tenente de irífanteria Abílio AJritlno
Branco seja r intogrudo no ser: ico activo do exército,
nos t 'PIDOS do artigo 4. o e seu §§2. o e 3.0 do mesmo
decreto, com vencimentos
a partir do 1 de Julho do
rrento uno, ficaurlo por SUl Iorma anulado
decreto
ou parto do d creto que O}13
U à sit
ç.10 em que
presen meute o encontra,
a som direito à. diferença
de voucimeutos
durante o tempo cm que nela esteve.

°

O Ministro

da Guerra

assim

o tenha

entendido

e faça

ex cutar. Paços do G ovõrno lia Ropúblicn, 11 de Novembro UO 1031. - A.TTÓXlO 6SCAR DE FRAGOSO CARMO.TA ..Antônio Lopes Mateus.

Mini tério da Gurm - Rrpa li~r:o Geral

Usando da faculdade que m confere o n." 2.0 do ar2.0 do decreto D.O 1:!:7:.iO, do 26 do Novembro de
Ht?ü, por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
n." 15:331, d 9 de Abril do 1928, sob proposta do Milli. tI'O da Ou -rrn : h i pur b m doer .tar q e DOS termos
lo decreto n:" l(i:( ia, do _5 de Setembro do 1928, se
"plIgue o subsídio TIl nsul de v;, a n. Beatriz .Jufalda
l' orr ira da.
o. tu e a Franci CA F rreira da Costa;
iáva
órfü dó tononte eh tio do música, reformado,
B njamim da osta.
O .1inistro da Guerra a, sim O tenha entendido o faça
. e. eutnr. Pa\:o... do 0-0 rno da República, 26 de 0tigo

1931.--A:'ró,-ro

t0mbro

de

MO~A -

.António Lopes l.Iateus.

(Vindo pelo TriJ)unal
do 1931).

') CAl!.

DE FRAGO'O

CAR-

de Contas em 15 de Outubro

RUlHlo da facuhlad
tlUO rn confero o n. o 2.0 do a.rtigo 2.° do decreto
o 12:740, de 2ü de No'\'ombro de
1D:.6, por f l'Çn do d'~po'lto n artig 1.0 do decrMo
D.O 1 ::3.1, du 0 ti
bril de 19~ , sob pr()posta do Ministro Jtl Gnerra : hei por b~Dl dl'cr tar qU.A,nos termOI>
do llecroto n.o lG:070, .10 25 ~
ot~mbro também d
19:? , 8 j con didu. D. MaTia \'itória Ra.m~8 de Pa~v ..
r irn
:tn ilho . Josó Alhorto <le Paiva Porem!.
de
arvnlho, "iú,' e órfão do uUljor médico Jos(- Ai-

ue
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berto Pereira de' Carvalho, a reversão da cota parte do
subsídio mensal de 61$ que D. Maria José de Paiva.
Pereira de Carvalho, conjuntamente com êles, percebia,
em virtude de esta senhora ter contraído matrimónio em
4 do mês :findo.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 3 de Outubro
de 1931.-ANTóNIO
ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONAAntónio Lopes Mateus.
(Visado pelo Tribunal de Contas em 28 de Outubro
de 1931).

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 decreto
n. ° 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem decretar que o inválido
de guerra nos termos dos artigos 2.° e 3.° do decreto
n." 16:443, de 1 de Fevereiro de 1929, em seguida mencionado tenha o põsto e antiguidade, nos termos da alínea a) do § 1.0 do artigo 67.° dnqucle decreto, como vai
indicado: quadro especial de artilharia-capitllo,
o alferes miliciano, reformado, Rui Pestana Sarazoça, contundo as antiguidades, respectivamente, do tenente e capitão de 28 de Maio de 1921 e ~8 de Maio de 1925.
O Ministro da Guerra assim o tenha entondido o faça
executar. Paços do Govêrno da República, 7 de Novembro de 1931.-ANTÓNIO ÓSCARDE }1"'RAGOSO
CARMONAAntónio Lopes Mateus.

Usando da faculdade quo me confere o n.? 3.° do artigo 2.0 do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do
Ministro da Guerra: hei por bem decretar quo o inválido do guerra, nos termos do artigos 2.0 o 3.0 do decreto n.? 16:443, de 1 de Fevereiro de 1929, em seguida mencionado tenha o pOsto e antiguidade, nos
tormos da alínea a) do § LOdo artigo 67.0 daquele decreto, como vai indicado: quadro osp cial dos oficiais
médicos milicianos -capitão, o t noute módico miliciano,

2· Série
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reformado, Francisco Zeferino Malta de Mira Mendes,
contando a antiguidade de 1 de Janeiro de 1922.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 10 de Novembro de 193 t •- ANTÓNIOÓSCAR DE FRAGOSOCARMONA-António Lopes Mateu8.

2. 0._ Por decreto de 10 do mês findo:
Mini~lério da Guerra - Reparli~ão Geral
Demitido do lugar de continuo, a seu pedido, o primeiro contínuo dêste Ministério, Marciano de Sousa Monteíro.
(Anotado pelo Tribunal de Oontas em 29 de Outubro de 1931).

3.°_
#

.

Por decretos de 31 do mês findo:
!Iinislérlo da Guerra - L a Direc~ão Geral- f.A Reparli~ão

Condecorados com a medalha criada pelo decreto
n." 11:G07, de 24 de Abril de 1926, por estarem ao
abrigo do artigo 1.0 do mesmo decreto, o primeiro cabo
n." 424,31 da 2.11 companhia, Joaquim Travassos, e o segundo cabo n." 14/31 da La companhia, Arnaldo Homénio Cunha, ambos do batalhão de caçadores n.? 7.

Ministério da Guerra - L'" Direcção Geral- 2. a Reparli~ão
Abatido ao efectivo do exército o alferes de infantaria António Manuel Guerreiro Evaristo, por ter completado em 26 de etembro findo o tempo de ausência ilegítima necessário para constituir deserção,
Supremo Tribunal Militar

Vogal, o general J 0110 Luiz Carrilho.
Oonselho Superior de PromoQões

Exonerado
de vogais, para os efeitos e nos termos,
resp ctivamente, do artigos 50.° e 51.° do decreto
n." 7:378, do 27 de etembro de 1929, com as alterações

676.

coustantes do rrrtigo 1.0 do decreto D.O 19:115, de 27 de
Dezembro do 1930, os gOMl'ais Eugénio Ângusto Almadt\
Castro Bihoom de Meneses; Jo!€) Luiz CnrrilllO, ], aúl
Olímpio Boaventara Ferraz e JoOO ViCt"nte de Fr it
L' região milita.r
Depósito territorial de material de guerra

'I'eneute-corouel do quadro auxiliar do artilharia, chefe,
o major do mesmo quadro António Maria, contando a
antiguidade desde 19 do eorrent mês,
Supranu1Rerarias permaaeatea

Major, o capitão do infantaria João Soares Brandão,
contando fi antiguidade desde 15 de Janeiro de 1 _ .
Ten nte de infantaria Luiz Baptista da Costa, por ter
ficado nula e do nenhum efeito, por decreto de 10 do
corrente mês, fi parte do decreto de 28 d Agosto findo
que o domítíu.
Batalhão de caçadores n.· 2

Coronel,
Figueiredo.

o tcnento-eoronol

~lberto

Pinto Tasso

do

Carreira de tiro «Vergueiro-Duola Soares»

'I'encntc-coronel,

O

major do infantariu,

dir .tor J JOSÓ

"M..IlriaSardinha Pereira Coelho.
Quadro da arma de artilharia

'Lerionte de artilharia, adido, .António Rafael Maria dô
Noronha da Costa Paulino, quo do regresso do Mlnistério das Colónias so apresentou cm 20 do corrento mês,
pa.ra preonchimento de vacatura no respectivo quadro.
Regimento do artilharia

ligeira n,' 2

Cnpiti1

do quudro nu. iliar do artilharin,
. d m<'5n1O quadro Arrt6nio Alvos da mz,
antigeidude desde 19 do corrente r
Grupo mixto indepondente de artilharia

o too !Dto
ontuudo ai

montada n.s 24

Capitão do quadro auxiliar de arfllharia, o tenente do
mesmo quadro Aníbal Lopes PInheiro, eoàtando a antiguidade desde 29 do corrente mês.
Dep(>lIiio

Mujo'!' ti

io

&'I'lIla2éll8

8eral <1e material de gue1'l"&

quadro auxiliar de artilh

ria, caefo do grup'O
O capitllo do

i_aAll. do Eatroneataento,
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'cola Pr-ática de Ártillla:ria,
a antiguidade

desde

António
19 do corrente

Batalhão de aerosteiros

C· itão, o tenent de aeronáutica Jacinto Heariqu« de
Paiva Simõo , co tando a antíguidade
desde 16 do corrent .., mês.
dídea

apitão de aeronáuticn,
da Direcção d~ arma, Carlos
Esteve Bejn
tenente d infuntaria, da Escola Prática
da arma, J"u.iz do Carmo do' Inocentes, por terem sido
l' quú itado , o priui iro para ir prestar serviço Das oficinas gerais de material aOI náutico, nos termos ds alínca ri) do n. o 4. o elo § .1.0 do artigo 10.0 de decreto
n.? 17::378, de '27 de Setembr o do HJ20, e o sezundo
pam. doscmpenhnr uma cernis 'ão de serviço depondonts
do 'Ministério das Finanças,
na guarda fiscal, devendo
S01' considerados
n0. ta situação, rcsp tivamonte, desde
16 e 26 do corrente mês.
DÚi nibiUdade

'I'encntes d infantaria R. miro Telmo Gomes Pereira
c, adido, cm serviço no Miuistério do Interior, Al1lflllodo
Alberto do .\for· i da Costa Flórido, o priuioiro por ter
ficado nula O de nenhum efeito, por decreto do 10 do
corrente mõs, a parte elo décreto de 21 d Agosto findo
que o demitiu, o o agun o por .e ter apre entado om
2t> do corrente mê , por ter sido disponsado
elo sérviço
da guarda nacional republicana.
R~serva

Coronel do regimento do infantaria n.? 3, José
10sário da Silva, tonr-uto-coroncl do quadro auxiliar de
artilharia
João ::\1a 1'<;: a1 (' rupiti'lis, do s rviço do ndminbtra\'1to militar, fi itlo, 'om liCt;n u ilimitada, João nodrigu·
L vadiuho J ú ior, do li uaJro a ,-iliar do adi·
lIw.rin .Jo fJuiill d
ih-, Delg;ldy
médicos milicianos
Gregório dI Oliveira Casquilho O do qU4IClro dos 1I1Ó<Ucoo auxiliare.- do o.·crcito AlItónio .Toi'lo Pirnentn Frall~a
O Agostinho
P('dl'o ...: unes, o primeiro nos termos do
§ único cio urtigo 7 . do àl'crcto n. o 17:37 , do 27 do
ctllnlr
do 1\l29, altNaJl
fi ln d'crtlto n,O 19:175,
d6 '27 d J)uz,cm h o di' 10:l0. O S{) Ullllo
o terceiro ])101'
t r 11 irlo 'ulgado - ia nr/1ze. <lo or\'Íç
acth'o peja
junta
lIo 'p;tnlnr do in<;p 'c<:i'1oo O· restantos por ter
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atingido o limite do idade, os três últimos nos termos do
artigo 61.0 do decreto n. o 12:017, de 2 de Agosto de
1926, e o quarto nos termos da alínea a) do § 3. o do ar-tigo 10.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de·
1929, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 31, 19, 19, 29, 23, 21 e 19 do correntemês.
Reforma.

Major Joaquim Severino Machado de Avelal' e capitãis António Lucas Pinto e Francisco Pereira, todos na
situação de reserva, por terem atingido o limite de idade,
nos termos do § 4. o do artigo 10.0 do decreto n,o 17 :378,
de 27 de Setembro de 1929, devendo ser considerados
nesta situação, rospectivamente, desde 25, 26 e 31 docorrente mês.

3. o - Por decretos de 7 do corrente mês:
~Iinistério da Guerra - L a Direcção Geral- L a Repartição
Conselho Superior de Disciplina do Exéroito

General, na situação de reserva, Luiz Manuel Agostinho Domingues.
Exonerado o general João Luiz Carrilho.
Ministério da Guerra -1. n Direcção Geral- 2. n Reparti~ão
Major, supranumerário, adjunto interino, o capitão de
infantaria, da carreira de tiro «Vergueiro-Ducla Soares», Carlos Augusto Pereira do Carmo, contando a antiguidade desde 19 do mês findo.
Ilillistél'io da Guerra - 2. a Direcção Geral
Administrador geral do exército, o general HamílcarBarcínio Pinto, ficando exonerado de comandante da.
4.1 região militar.
Alinistério da Guerra - 3.& Direcção Geral- 3.11 Repartição
Major. supranumerúrio, adjunto interino, o capitão deartilharia Joaquim Mendes do Amaral, coutando a antiguidade, para todos os efeitos, desde 26 de Acostofindo.
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Conselho de Recursos

Exonerado de vogal, o genoral Miguel Baptista da
Silva Cruz.
Vogal, o general, na situação de reserva, Ricardo Júlio
Ivens Ferraz.
4,' região militar

Comandante, o general Pedro de Paula Pinhoiro Machado, ficando exonerado de vogal do Conselho Superior
de Disciplina do Exército.
Concedidas as vantagens de que trata o decreto
n.? 20:247, de 24 de Agosto de 1931, desde as datas
que lhes vão designadas, aos oficiais em seguida mencionados:
Por terem completado o tempo de permanência no ofícíalato
desde as datas em que são considerados tenentes, nos termos
do decreto n,O i7:378, de 27 de Setembro de i929, necessârio para o primeiro aumento de iO por cento sôbre o sôldo:

Infantariacoronéis: José da Costa Pereira o Silva,
no distrito do recrutamento e reserva n." 2, desde 1 de
Julho de H)31, Júlio Cê ar Rúrreira, na Direcção da arma,
desde 1 de Outubro de 1931, tenente Pedro Júdice Bustorff da Silva, no quadro, desde 1 de Julho de 19;n;
engenhariamajor Heitor Mascarenhas Inglês, no Colégio Militar; aeronáutíca - major Alberto LeIo Portela,
no quadro; médico - capitão Augusto da Silva Travassos, na Escola Militar, desde 1 de Julho de H)31.
Idem, para o segundo aumento de tO por cento sôbre o aôldo :

Infantaria - capitão Eduardo de Brito Galhardo, em
disponibilidade, desde 1 de Julho do 1931.
Quadro da armo. de infanta.ria

Coronol, O tenente coronel de infantaria, do distrito
de recrutamento o reserva 0.° 20, João Álvaro dos Santos ilvano, contando a antiguidade dosde 19 do mõs
findo.
Tenente coronel. o major do regimento de infantaria
n." 2, Augusto Bivar Xavior dI' Azevedo Salgado, contando a antiguidade desde 19 do mês findo.
Supra.numerá.rio

AH'r s d infantaria, adido, Isidoro Lopes dos Santos, qu , de r<,gresso do Ministério do Interior, se apresentou em 2 do corrente m s, por ter sido dispensado
do serviço da guarda nacional republicana.
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Regimt!lnto de infantaria n.O 18
Capitão,
supranumerário,
o tenente José Nogueira
Soaros Júnior, contando n antiguidade
desde 19 do mês

findo,
Adidos

Major, sub-director
das oficinas gorais do material
aeronáutico,
o capitão J(I aeronáutica
Carlos Esteves
Boja, contando a antiguidade
desde 30 de Setembro
de

1929.
Capitãis,
do regimento
de infantaria
n. ° 1 -., Ianuol
:Ce os tino da Cru? o do serviço do administração
militar, supranumerário,
do regimento
do iufuntaria n.? 1,
Emídio Dias Gomes, e tououto do rogimonto do CIlY lada n.? 8 Carlos Maria do Carmo, por terem sido requisitados
para desem penhar
cernir lOS do er:d o dependent -s, o primeiro do l\fillt'Stério das Finan as, na
guarda fiscal, o os dois últimos do Ministério do Interior,
respectivameatc, na ~unrda nacional republieann
polícia de segurança pública, devendo s r consíder do nesta
situação,
respectivumento,
dosdo 2, 1 O 2 do corrente

mês,

Disponibilidade

Capitão Eduardo do Brito Galhardo ti tenente José Ernesto Carola do Va10 'I'oíxoiru, ambos do infantaria, adidos, qllO d.o regresso do Ministório do Interior S0 apresentaram,
respoctivnmento,
em 2 do corrente
mês e 31
de Outu1)1"0 findo, por terem doi .ado do prestar serviço
na polícia do segurança pública.
Inactividade

Major do regimento
do cavalaria 0.0 9 Primo de Sá
"Pinto de Abre n Soto Maior, por t T • ido julgado incapaz do serviço temporariamente
pola juuts hos pitalar do
inllpf'cçi'Lo, dov ndo s r considorado nesta sit\mt;ão do: do
26 do mês findo,
Roservu.

Coronel
Maria

do regimento
do Almeida Lopes,

numerário

do infantaria D.O 20, Joaquim
c capitão do cuvaluriu, suprada
cola militar (113 acronáudu osta, 101' t rem sido jlllga-

pormanonte,
Augusto
dos incapnz S do serviço activo peln junttl hospitalar
dl\
insp(>c~ao, dov lido BOI' ('oofiidt nlclos 11 st~1 situac;ão, r~:;tica, Celestino

[lectivamonte,

dosdo 19 e

:3ü du môs tiuJo.

•
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Reforma
Alferes miliciano
de artilharia
Manuel Antórrio de
Oliveira Miranda, com baixa de serviço militar df'sdl> 30
de Julho de 1917, por ter sido julgado incapaz de todo
Q serviço
pela junta hospitalar
de inspecção, nos termos
do decreto n.? lG:443, de 1 de Fevereiro do 1\129, devendo ser considerado
nesta situação desde 7 dr Julho
do corrente ano.

linislério da Gurrra-

3.11 Dircc~ão Gcral- LIl Repartição

Providos
nos cargos, do professor interino
9.& cadeir
(trun 'ifórill) da Escola Militar o
serviço de admini tração militar Luiz Poreirn
e, provísõriam
nt , d prof ss re: adjuntos
coo tituídó I' las ü.:I o 7. a cadeiras e da 10. a
m 'SIDa E cola, r specti amcnt , os c<pit is,
ria iffirocsto FI roo i'O da
unha e do serviço
Di ·tra~no militar Armando
uiz Pinto.

da antig
coronel do
Loureiro
do grupo
cadeira dà.

de artilhade adrni-

4.°_ Por decretos de 10 do corrente mês:

•

Will;s'rrio da Gmra-

f.a Diret)io Gcral-2.&

ll'pal1ir()

Conselho de Reoursos

do vogal, o general,
Fr mcisco das bagn Pau ira.
Exonerado

0000ra1,

v

0'1\1, o brigadeiro

d
tado maior do exército,
Miranua,
t I do
antizuid

na ituação de reserva,
de artilharia,

sr.b-chcfo
Ramos de
tle desde 22 do mês findo.

Aníbal Augusto

Suprt\D.l1merá.rioperm nente
iuf ntari . adido, Alfredo
mpaio, q ue
do rpgrr '80 do Minislór'u dai Finan s so apresentou
€m 17 do mês findo, por ter deixa lo do prestar
serviço

'I1 noute

d

n gn .rd« fi cal.
Batalbão de automobilista.s
Capitão d(' ng"eoharin. adido. em sel'd~'O no Miolstúrio da
olónias,
<lllllt'l
intõ s ti Freitas (' Cos:lt, que
pr'
atou m 0 do corr ut III S p3.l'n pr IJ lumenta
<ll' vacntunl 11
I ti'o quadro e para o efeitos d &
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alíneas a) e b) e § único do artigo 44.° do decreto
n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929, substituído pelo
artigo 1.0 do decreto n." 19:175, de 27 de Dezembro de.
1930.

5. °- Portarias
Por portaria de 16 do mês findo:
)Iinistério da Guerra - Repartição do Gabinete
Devendo realizar-se no próximo dia 16 de Novembro
a abertura das propostas das diferentes casas construtoras que se apresentaram no concurso para a transformação das espingardas de 6"01,5 01/904 no calibre 70101,7,.
e tornando-se necessário proceder seguidamente às indispensáveis experiências com êsses modelos, por forma
a permitir escolher o que mais convenha, e elaborar os.
projectos do contrato e respectivo caderno de encargos
a que a transformação de 60:000 espingardas existentes deve obedecer : manda o Govõrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, nomear para assistir
àq nele acto e proceder aos mencionados trabalhos uma
comissão assim constituída:
Presidente - O vico-presidente da comissão nomeada por portaria de 26 de Maio último e incumbida de estudar o rearmamento progressivo do exército.
Vogais - Os delegados das Direcções das Armas.
de Infantaria, Artilharia e Cavalaria que fazem parte da mesma coraissão ; um del gadoda Fábrica de Munições de Artilharia, Armamento e Viaturas; o tenente-coronel dC1artilharia Francisco António Real e o capitão de infantaria, professor da Escola Militar, Jorge
Henrique Nunes da Silva.
Durante a ausência do delegado da Direcção da Arma
de Artilharia sprá o mesmo substituído pelo oficial que
desempenbar a funções de chefe da 2. a Repartição da
ref rida Direcção.
Esta comissão poderá solicitar do estab 1 cimento fabril acima. mencionado todo o auxílio de que necessitar
para o melhor desempenho de que 6 incumbida.
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Por portarIa de 30 do mês findo:
Jlillislério da Guerra - Reparlição Geral
Admitido no Asilo dos Inválidos Militares da Princesa D. Maria Benedita o soldado Fernando Bernardes,
n. o 371 da 3. a divisão do depósito militar colonial, por
lhe aproveitar a condição 5. a do artigo 4. o do respectivo
regulamento.

Por portarIa de 5 do corrente mês:
31illislério da Guerra - Reparlição do Gabinele
Nomeada a comissão composta pelos oficiais abaixo
indicado , da qual o primeiro será o presidente e o último o secretário, a fim de proceder à escolha, inutilização e venda de todas as publicações que existem armazenadas no extinto depósito de publicações e que forem
julgadas inúteis:
Major de infantaria João. A ugusto de Fontes Pereira
&M~;
.
Capitão de infantaria José António Martins Júnior;
Tenente do secretariado militar António José Marques
Guimarãí .

Por portarIas de 10 do corrente mês:
llillislério da Guerra - P Dire(ção Geral -3.

a

Reparli~ão

Promovidos II aspirantes a oficial para a Escola Militar, nos t rmos do s 2.0 do artigo lG.o do decreto
D.O 16:750, de 19 de Abril de 1929, atendendo a que não
foi ainda regulamentado o decreto n." 16:141, de 8 do
Nov mbro de 19:Zc, desd 1 do corrente mês, as seguiatos praças o individuo. da classe civil:
Primeiros sargentos cadetes: do batalhão de caçadores n. o :. António Rib iro Ta so de Figueiredo, do regim nto de artilharia ligoira n. o 3 Alberto Vilarinho Rosa
Garoupa, do regimento de artilharia ligeira n.? 5 António Maria de ou a armento, do grupo mixto indopen<lente d artilharia montada n.? 24 Manuel Pimenta do
Alm ida. Beja amõ: s Godinho, do grupo de defesa móvel do cota António d Oliveira Cascais, do regimento

de cavalaria
11.° 2 Fernando
Louro de Sousa, do regimento de cavalaria n." 3 Bernardo Tiago Mira Delgado,
do regimento de cavalaria n.? 4 Francisco Germano Correia Dias Costa, do regimento
do cavalaria n. ° [) J osé
Sérgio Pessoa, do regimento elo cuvnlaria n.? 7 Henrique
COf'!fl3. Paiva, António Gonçalves Barata Galvão, Dtci,LUO
Perelra de Barros, José das Neves Pacheco, do rogiraonto
de euvalaria
n. o 8 António n~el'll()ira Molarínho Carmo e
Vergílio Vicente de Matos, do rC'gimonto do cavalaria.
n.? 9 Ildo Antunes Baptista, da 3.a companhia de administração militar Manuel Ribeiro da Cuuhu,
Soldados:
do regimento de iufautaria n." 1, n:" 635/31,
Gabriel Ferreira Lima; do regimento do infantaria n, o 18,
n, o 531/31 Rogério Llumb rto Al~e8 M hado do Sousa;
do batalhão de motrulhadoraa n.? 3, n.? 429)31, António
'Lniz ~brgnThlo Castilho; do regimento de artilharia de
costa n.' 1, D.!) 87/'..'9, ~Ianllel João PAis do .Azevedo,
n," 6°/223/51, Carlos Fauha Víeeut: ; da eonrpanhia de
trem lJipoUIówl,
n." !'f.l,
ab rie I Constauto Júnior; do
regimento do telografistas, n. o UOó,31, !Alexandre Nobre
dos Santos,
n. ° 9G9/31 , Miguel Rodrigues
da Co ta.
Paiva, n." 747/B1, Alberto iAngu to da Costa Andrade,
11.° 1:093/31, Manuel Pinto Machado de Barros, n.O(L9,31,
José Manuel de Sousa e Faré ~ obre de Carvalho,
n." 591/31, Joaquim Porriltiuha ; da 2.<1.companhia
de
saúdo, n." 273/29, Alberto Araújo o Silva, n.? 191/31,
Jos6 Ventura
Roldão;
da 3.a companhia do administre'
ção militar, n." 151, José dos Santos Trabucho Júnior,
n, ° 40, Manuel Albertino Varelu Soar :;1,
Civis: Alberto Simões, J()Sé &lvaoo Bizarro Saraivn,
Manuel Pedro do ::;ousu Franklin,
Vasco Esteves Rami·
l' , Alberto
!t'e1tciano l\IaTques P rl·ira Júnior, Jorgo
F~trlil Valadas,
José de Figueirodo
BaHt()~,Rogério ~armen1io Afonro, Joilo Mucarenb:a.s Viana de Lemos, AI·
bertino Carreiro. Mariano, Almando d SaCJldnrA Fulcllo,
Franciseo
Alves, Guillwrmo
'l'eix(lirll. DÍás Costa, João
Augusto da Silva B ça, Júlio BerrAo ~}e Brito, LCOlllídio
Marqtlf's de Can"a:lho. Tito Lí'Yio .Fólix Pavilt, Fernundo
Ma llado Soares de OliVeiTt\ o Sousa., M llncl Oooçal e
tia Silva rrebteiro O
ntóni'O
flUO 1 üo Nnsdmonto

o

Oaeoto.
Promovidos

ao!

p<lstos

ahnÍtro indicado .., nos ter.

d@ artigo 1 .0 do decreto 0.° :00.118, de 28 de Jullw te
961, e oon8iJ(lrados d Ide j'Ú. lIlobi1izA' is ~omo 8ubal:-

~.• Série

devendo s r imediatamente
Iicenciados,
guintes soldados :
A aspirantes a oficial mó licos, milicianos:

ternos,

os se-

Da La companhia de aúde n, ° ;)1;27, Carlos Ribeiro
da Silva Lopes; (lu :.3 compuuhia d{' saúdo n." [5/27,
J <lime da , ilva Sardinha
:\llJta; da La companhia. do
saúde n." ~ú9/28, António Correia de Burros, n.? 172/28,

E(lu:ll'llo Vítor Alves da Veiga (!e Oliveira, 11,° 225/29,
Mário Augusto {a ~ih'a;
da ~.a companh's
de saúde
n." 41/~9. Uanud
dos Santos Silva ; da 3,a companhia
de saúde D,O f>2i)!28, Fernando
Costa Damas Mora ; da
L." companhia
do saúde 11.° 10~/27, Luiz Mnrtins Correia (lo Almeida Carvalhais,
n." 108/27, Josó Manuel
Rodrigues Pereira; da 2.:1 companhia de saúde n.? 255;28,
Jaimo Fernandes
Cunha, n." 30.1;28, Manuel da Silva,
11.° 87 :30, Armindo
Crêspo ; da 3,a companhia de saúde
n." 8/'27, António Tlouriques Balté ; da 1.1' companhia do
saúde 11.° 2'23/30, :\lanud
do Melo Adríão, 11,° 374/25,
José Vaz Guedes do 'ousa Bacelar, n.? 352/2ô, Porflrio
de Andrade da Silva, II.o ::24;30, •.\.lberto Nogueira G011çalvos Júnior ; da. :3.a GOillJ>anhia de saúdo n.? 84/'27,
Rog(·rio NlInos , n." 40/27, João ~1aria de Oliveira ~1n.chado, n.? 5\1/2 .Tleuriquc Aires Nunes Soares, n." 214/28,
Luiz Albano do ~rC'lo Veloso Coelho de Campos, n. ° 545/28,
~f:tnu('l Mota Pt r ira, n.950::>;30, ('1tbriel Pereira do
Modoiros Galvão ; da l ." cOlllpanhia de saúde n.? 351/26,
João de )lelo Oli.,cira ,'oa1'o::l, 11.° 167 2ti, Augusto Oon~nh'rs ,loreno; da 2. cOlllpanhia de saúdo n.$ 218/29,
.\utónio
.Uvos Saltão;
da 3,& companhia
do saúde
n.O ô~l '2,
Fernando
ousa Toi.·C'i.ra
Sampaio,
0.° 0:3/'27, Lino J ires Leml do :Uatos. n.O :!.5/27 , Oarlos
Figupir ti Rêgo, n.O 78/27, Álvaro do SOllSa. R.lmos,
li.O 530/28,
Álvaro do Oarmlho Andrca, n.O 44/27, Filip<' Qu,'roz
~ulAzar /1
ousa; da
.' companhia
do
saúdo n.O 11'2/:?7, Almiro ::\laUlH'l lUbeiro Martins; da
3.4 'on1l'unhin de saútlo n. o 53/_7, J OtlC[uim Ernesto da
:~ilvu Rc,d da CÜlOura Pir g, 11,° 77ÜI:?7, .A:ugu 'to de
..\5~llnçito Turares.
11." 60 '2 , V rgtlio J 65. Som a Vicgu , 11.° 1,0/'2 , \nt6nio Covas J.l..itnl.l,!l.o 61.2R, Hu~},rrto Gabril'l dn 'iln. Nunes, n.o 67/27, Lmz Antórno
Ventul'tl; da La companhia de :;aúde n.O 1 3/28, :\Il.lnuel
dos
antos
obrinho Morni~, n.O 75~/28, Josó Inácio
oelho tl s • nn t
B:nr iTtI: dn;3. a CQlllpM'lhi-a. de S1\ úde
n.O 71:lJ~
Luiz 'I'ito
eh r~ r P l'E'"ira Band ira,
ll. o 147/~G, 'A dcio
.\..lbcrto do AÚen Faria; d() distrit(}A

ue
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de recrutamento e reserva n." 6, D.O 368/23, Carlos José
Pereira de Vasconcelos.
A aspirantes a oficial farmacêuticos, milicianos:
Do regimento de infantaria n.? 7, n.? 177/27, Emílio
da Cunha Mora; da La companhia de saúde n. o 383/26,
Manuel Castela de Lemos Ala.

6.

o-

Por determlnaçlo do Govêrno da Repúbllca:
Ministério da Guerra - L a Direcção Geral-1.

II

Repartição

Adjunto, o alferes, com a patente de tenente, do batalhão de ciclistas n. o 1, António Ferreira, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Jlillistério da Guerra - t. n Direc~ão Gcral- 3. a Repartição
Chefe da La secção, o major de infantaria, supranumerário, José Maria de Sousa e Brito.
Major de infantaria, no quadro da arma, Luiz Maria
da Gama Ochoa.
!Iillistério da GlIcrra- 2.- Direcção Geral
Exonerado de administrador geral do exército, interino,
o coronel de artilharia, com o curso do estado maior,
José Alberto da Silva Basto.
Adjunto da Ln Repartição, o capitão do servico de
administração militar, da 3. Repartição, Mário Afonso
de Carvalho.
11

Ilillistério da Guerra - 3. a Direcção Geral- 1.11 RC!larliçáo
Chefe interino da Ln secção, o tenente do secretariado
militar, adjunto, José de Sousa Júnior.
Adjunto da 1.11 secção, o alferes do spcretariado militar, supranumerário, da 2.'1 Repartição da L." Direcção
Geral, Gonçalo Ferreira da Silva.
1.' região militar

Comandante interino, o brigadeiro, inspector da 2.:1inspecção de infantaria, Júlio Alberto de Sousa Schiappa de
Azevedo.
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3." região militar
Comandante
interino, o brigadeiro
de infantaria Francisco Soares de Lacerda Machado, ficando exonerado de
igual cargo da 1.:1 região militar.
Govérno militar de Lisboa
Direcção

Director,

do serviço

de obras e propriedades

o tenente-coronel

de engenharia,

militares

sub-dircc-

tor, Vasco Lopes de Mendonça.
Quadro da arma de infantaria
Capitão do regimento
de infantaria
Djalme Brandão de Azevedo.

n. o

18 Columbano

Supranumerário permanente
Capitão
do regimento
José Pires.

de infantaria

n,o

18 António

Quadro espeoial a que se refere o artigo O.·
do deoreto n.· 7:823, de 23 de Novembrode 1921
Tenente
da carreira
reirinhas.

miliciano de infantaria, do mesmo quadro,
de tiro de Almeida, Eduardo Cerqueira MoRegimento de infantaria n." 2

Alferes de infantaria,
supranumerário,
Isidoro
dos Santos.
Regimento de infantaria n.· 13
Capitão
infantaria
pedir.

Lopes

chefe de banda de música, do regimento do
n.? 9, Baltasar
da Conceição
Falcão,
pelo
Regimento de infantaria n.· 20

Comandante,
o coronel
Artur José dos Santos.

do batalhão

de caçadores

n." ÇI,

Batalhão de infantaria n.O 72
Capitãis médicos, em disponibilidade
do batalhão de
infantaria
n.? 97 Américo Durão o miliciano do extinto
regimento de infantaria n." 4 Veríssimo Freitas da Silva.
'I'encntes. do infantaria, no quadro da arma, José Joaquim do Sousa, miliciano do quadro especial Jacinto da
Silva Pacheco e médicos milicianos do extinto regimento
do infantaria TI ° 4 Raúl da Costa Benovidos e Tomé Emílio Pires Coelho.
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Batalhão de caçadores n.· 7

Tenente do serviço de administração militar, supranumerário, na 3.a companhia de administração militar, António Esteves de Carvalho.
Batalhão de caçadores n.· 8

Tenente de infantaria,
Conceição Santana.

no quadro da arma, Filipe da

Batalhão de metralhadoras

Alferes do regimento de infantaria
Martins Gomes, pelo pedir.

n,>

3

n. ° 17 António

Distrito de recrutamento e reserva n.s 16

Sub-chefe, o major, do regimento de infantaria n." 16,
Boaventura da Encarnação Aguiar, pelo pedir.
Distrito de recrutamento e reserva n.· 18

Tenente de infantaria, em disponibilidade, Armando
Alberto de Morais da Costa Flórido, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
Esoola prá.tioa de artilharia

Alferes do regimento de artilharia ligeira n." 3 João
José Domingues.
Qua.droda arma de artilharia

Capitão do regimento de artilharia ligeira n.? 3 Dimas
Lopes de Aguiar.
Tenente do regimento de artilharia ligeira n.? 3 João
Lopes Leal.
Grupo de artilharia pesada n.· 1

Alferes do serviço de administração militar, supranumerário, do grupo misto independente de artilharia
montada n.? 14, António da Conceição Marcelino, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Grupo independente de artilharia de montanha n." 12

Segundo comandante, o major de artilharia, no quadro da. arma, António Alvarenga, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.
Regimento de cavalaria n.· 1

Comandante,
Teixeira.

interino,

o major João Justino Morais

~.' Série

ORDRM DO EXf:RCITO

N.·19

689

Regimento de oavala.ria D.O 4
Tenente
do regimento
de cavalaria
n.? 6 João Baptista Pereira de Barros, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Regimento de oavalaria n. 9
Segundo comandante
interino, o major do regimento
do cavalaria n.? 8 Augusto Rodrigues Mendes Moreira.
O

Regimento de sapadores mineiros
Comandante,
o coronel de engenharia,
om disponibilidade, Duarte de Figueiredo
do N ascimento Veiga.
Major de engenharia, da La Repartição da 2. a Direcção Geral do Ministério
da Guerra, Casimiro Artur da
Costa Santos.
Tenontos, do regimento
de sapadores de caminhos do
ferro, António Brito Pereira Luz, e do batalhão de pontoneiros, Firmmo da Silva, Eduardo Jorge Gomes da
Silva e Amadeu César Leal da Silva, todos sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de telegrafistas
Comandante,
o coronel-de
engenharia,
inspector do
serviço de obras e propriedades
militares, Inácio l\Ianuel
de Sousa Freire Pimental,
para os efeitos da alínea a)
do artigo 47.° do decreto n.? 17:378, de 27 do Setembro
de 1929, modificado pelo decreto n.? 19:175, do 27 de
Dezembro de 1930.
Grupo de aví ação de informação n.· 1
Capitão de aeronáutica,
no quadro da arma, Frederico
<la Conceição Costa.
Chefe
-director
Garcia.

Dtreoção do servíçc.de saúde militar
da La Repartição,
o tenente-coronel
do hospital militar auxiliar de Belém,

médico,
Ricardo

3.' companhia de saúde
Comandante interino,
tenente-coronel
médico, supranumerário,
do regimento de cavalaria n. ° 3, Carlos José
Fernandes
Botilheiro.

°

Hospital milit9.r prtncípaí de Lisboa
Director,
o tenente-coronel
médico, sub-director,
Manuel de Lucena.
Sub-director,
o tenente-coronel
médico, do regimento
-de infantaria n,° 3, Luiz Martins da Oosta Soares.
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de Belém

Director, o tenente-coronel médico, supranumerário,
do regimento de infantaria n.? 19, Manuel Rodrigues da.
Cruz.
Quadro auxiliar

de engenharia

Alferes do mesmo quadro, do regimento de sapadores
de caminhos de ferro, Manuel Pereira Patrícío.
Quadro dos oficiais milicianos

de reserva.

'I'enente-coronol médico miliciano de reserva, do regimento de infantaria n.? 1, José Gonçalves Vaz.
Majores médicos milicianos de reserva: do distrito de
recrutamento e reserva n.? 1 Francisco Pinto de Miranda; do distrito de recrutamento e reserva n.? 5 J03.quim de Sousa Feio e Castro e Sílvio Rebêlo Alves, e
do distrito de recrutamento e reserva n.? 20 Alberto da.
Maia Cruz do Vale.
Capitãis médicos miliciauos de reserva: do distrito de
recrutamento e reserva n. ° 1 Raúl Pires, ~Iartinho Pedro Dordio Rosado e Francisco Artur de Almeida; do
distrito de recrutamento e reserva n.? 3 João Carlos
de Noronha; do distrito de recrutamento e reserva n. ° [)
Joaquim José Marques da Silva Araújo, João Pinto Júnior, Jaime Tudola de Castro, Joaquim Ramos de Oliveira, João Crêspo de Lacerda, Leonel Emílio, Francisco José Sanches Coelho, Luiz de Sousa Adão, Luiz
Maria Pereira dos Santos, António Miguel de Ascensão
e António de Pina Cabral; do distrito de recrutamento
e reserva n.? 6 José Peixoto Pinto de Faria; do distrito
de recrutamento e reserva n. ° 8 Artur Teixeira de Lima,
do distrito de recrutamento e reserva n. o 10 Júlio Meireles Guerra; do distrito de recrutamento e reserva
n. o 11 Jaime António Palma Mira; do distrito de recrutamento e reserva n. ° 17 Adriano Néri Gomes da Costa;
do distrito de recrutamento e reserva n. o 18 Alfredo
Fernandes e Adolfo Pinto Leite, e do distrito do recrutamonto e reserva n.? 20 José Antunes Leitão e José
Gomes.
Capitãís veterinários milicianos de reserva: do distrito
de recrutamento e reserva n. o 1 Júlio Soares Isaac, Celestino Augusto Silveira Almendro, António Ávila Horta,
José António da Purificação Machado e João Rodrigues
de Oliveira ; do distrito de recrutamento o reserva n. o 2
António Lopes Portilheiro e Carlos Augusto Caldeira
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de Carvalho; do distrito de recrutamento o reserva
n." 5 António Águeda Ferreira. e Henrique Edmundo
Sá Viana Conte; do distrito de recrutamento e reserva
n. o 17 Tiago Maria Ricardo e Manuel do Carmo Raposo
Lúcio; do distrito de recrutamento e reserva n. ° 22 José
Coelho da Rocha e António de Oliveira Morais; do regimento de infantaria n." 1 António de Barros Teixeira
de Lencastre; do regimento de infantaria n.? 5 Joaquim
Dias de Vasconcelos; do regimento de infantaria n. o 22
António de Melo Correia; do regimento do artilharia ligeira n. o 2 Alfredo Lopes Valente; do regimento de
.artilharía ligeira n. o 3 Manuel Fernandes Marques e Júlio
César Gomes Vieira; do grupo mixto independente de
artilharia montada n.? 14 António de Jesus Camejo; do
regimento de cavalaria n.? 2, Alberto da Silva Brito,
ldalino Rodrigues Gondim e Vicente Urosa Gomes; do
regimento de cavalaria n." 3 Carlos Augusto da Cruz e
Silva, Vicente da Ascensão de Carvalho Cortes e António Augusto Piteira de Figueiredo; do regimento de telegrafistas Nuno José Gage da Câmara.
Tenentes veterinários milicianos de reserva: do distrito de recrutamento e reserva n. ° 2 Raúl Garcia Mar-ques de Carvalbo; do regimento de infantaria n. ° 11
José Garcia Pereira; do regimento de cavalaria n.? 2
Anibal COAlho de Oliveira, José Emílio Santana da
Cunha Castel Branco e Joaquim Nazaré Barbosa; do regimento de cavalaria n." 3 José Ribeiro Sêdas, e do regimento de telegrafistas Carlos Alberto da Silva Pereira.
Alferes milicianos de reserva de cavalaria: do distrito
de recrutamento e reserva n." 17, Joaquim Fernandes
Vaz Piçarra e José Duarte Sequeira Manso Gomes
Palma.
Asilo de inválidos militares da princesa
D. Maria Benedita

Segundo comandante, o major de infantaria,
<Iro da arma, Paulo Tomé Mendes.

no qua-

Júri para avaliar as provas especiais de aptidão para o
pOsto de major dos capitãis da.s diversas armas no
corrente ano:

Vogais eventuais, O brigadeiro de cavalaria Leopoldo
Augusto Pinto Soares e o coronel de engenharia Fran-cisco da Cunha Rêgo Chaves.
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do Gabinete

'rendo sido agraciados com 38 mercês da Sociedade
Portuguesa <ia Cruz Vermelha os oficiais e a praça. a.
segnir mencionados, é-lhes permitido usar as respectivas.
insígnias:
Planfl, de Honra

'I'enente-coronel

de aeronáutica João Lniz de Moura.

Cru~ Vernl,elha

de BeneJUerência

Coronel de cavalaria Fernando
buquerque.
Cruz Verlnelha

Luiz Mousinho de Alde J'U:érito

Tenente miliciano de reserva da administração
Décio Pereira Coutinho.
Cruz VerJUelha

militar-

de Dedicação

Tenente miliciano de reserva da administração militarDécio Pereira Coutinho.
Medalha

de Louvor

'I'enentes, de artilharia Joaquim Luiz de Carvalho edo serviço de administraçã-o militar José de Omelas
Monteiro.
Cru.z COU1.eD:loratiVQ

Segundo sargento do secretariado militar José Fernandes da Silva.
8. o -llinistério

da Gucm,.- i.a Direcção ~eral-

ta Repartição

a) Declara-se que, por portaria do Ministério do Comércio e Comunicações de 29 de Setembro de 1926,
publicada no Diário do Goxêrno n. o 233, 2. série, de 4
de Outubro do mesmo ano, foi louvado o coronel de engenharia João Alexandre Lopes Galvão, administrador
geral dos serviços hidráulicos daq nele Ministério, por
ter feito parte da comissão, nomeada por portaria de 13
de Setembro do referido ano, encarregada de resolver
o grave problema do abastecimento de água à oapítal,
fi
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b) Declara-se que, p@r portaria do Ministério do Comércio e Comunicações de 27 de Novembro de 1926,
a
publicada no Diário do Govêrno n." _282, 2. série, de 2
de Dezembro do mesmo ano, foi louvado o coronel de
engenharia João Alexandre Lopes Galvão, administrador
geral dos serviços hidráulicos da-quel-e )finistério, por
ter feito parte da comissão nomeada, por portaria de 27
de Jolho do referido ano, para inquirir dos actos e contratos relativos à concessão do exclusivo das obras e exploração do pôrto do Funchal.
c) Declara-se que por portaria publicada no Boletim
Oficial de S. Tomé e Príncipe Jl.o 33, de 1 de Setembro
de 1928, foi louvado o tenente de utilharia João José
Simões pelos bons serviços prestados na organização e
execu~ão dos serviços de agricultura e pecuária, demonstrativos do seu zêlo e competência.

d) Deelars-se que por decreto de 1 de Outubro do
corrente ano, publicado no-Diário da GOVê1'no n." 256,
2.a série, de 4 do corrente mês, foram condecorados com
as Ordens que respectivamente lhes vão indicadas os
seguintes oficiais:
Ordena Milltar

de S. Tiago

da Espada

Oficial

Major de infantaria José de Ascensão Valdez.
Orde_

Militar

de Cristo

Grll-eruz

Generais Aúgusto Manuel Farinha Beirão a Daniel
Rodrigues de Sousa.
Coronel de artilharia Adriano da Costa Macedo.
Grande oficial

Coronel de artilharia José Jorge Ferreira

da Silva.

Comendador

Tenente-coronel do secretariado militar Francisco de
Paula Pacheco.
Majores de aeronáutica José Francisco Antunes Cabrita, Alfredo Dovaile Portugal c José Pedro Pinheiro
Conreia,
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Capitãis, de artilharia Ricardo Vaz Monteiro e do serviço de administração militar Gaspar Marques de Oliveira.
Oficial

Tenentes-coronéis,
de artilharia José Agostinho e do
serviço de administração militar, na situação de reserva,
Marcelino Jordão de Almeida.
Capitãis, de infantaria Carlos Alberto Godinho e médico Manuel de Sousa Meneses.
Tenente de infantaria José Ernesto Catela do Vale
Teixeira.
Cavaleiro

Capitão de infantaria Domingos -Augusto Borges.
Tenente de cavalaria Antero Fernandes.
e) Declara-se
que o nome do capitão de infantaria
condecorado com o grau de cavaleiro da Ordem de Instrução Pública pela Ordem do Exército n. o 17, 2.&série,
de 23 de Outubro do corrente ano, é João Alves Ferreira e não José Alves Ferreira.

f) Declara-se que é cap itão , e não tenente, o oficial
de cavalaria Luiz da Costa Ivens Ferraz, que, pela Ordem do Exército n. o 17, 2. a série, de 23 do mês findo,
foi condecorado com o grau de cavaleiro da Ordem Militar de Cristo.
9.

0_

!Iinislério da Guerra - P

Direcção Geral- 2. a Repartição

a) Declara-se que os majores Artur Maria Sarmento
Rodrigues e Manuel Fernandes Costa, e os capitãis José
António Guerreiro Rebeca Júnior e José Rangel Coelho
de Almeida, todos de infantaria e supranumerários, chegaram à sua altura para entrar nos respectivos quadros.

b) Declara-se que os capitãis de infantaria António J 011.quim Alves Melão, João de Albuquerque Veloso, José
Maria Coelho da Mota, Manuel Alexandrino de Figueiredo e Vergílio Dias Rebêlo e de cavalaria Acácio José
Rodrigues Laje contam a antiguidade dêste põsto, para
efeito de vencimentos, desde 1 de Julho de 1930.
c) Declara-se que o capitão de infantaria, adido, com
licença ilimitada, Romualdo Augusto Esteves Tavares
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deixou de estar nesta situação, continuando porém na de
adido, em serviço no Ministério do Interior, por ter sido
nomeado pura uma comissão de serviço dependente dêste
Ministério, na polícia de segurança pública, sendo considerado nesta situação desde 5 do corrente mês.

d) Declara-se que o capitão de infantaria António Joaquim Henrique , que pela Ordem do Exército n,o 17,
2. a série, do corrente
ano, foi colocado na situação de
supranumerário
permanente,
continua desempenhando
o
cargo de secretário
do conselho de administração
da
Fraternidade
Militar.
e) Declara-se que os tenentes de infantaria, em disponibilidade, João Nunes, João Belo e José Tavares Neto
Vaz do Rêgo chegaram à sua altura para entrar no respectivo quadro.

f) Declara-se que o tenente de infantaria, adido, em
serviço no Ministério das Finanças, Leonardo
Mendes
Fialho Prego deixou de estar nesta situação, continuando
porém na de adido, mas em serviço no Ministério das
Colónias, por ter sido nomeado para uma comissão de
serviço dependente
deste Ministério, nos termos do artigo 31.0 do decreto n. o 13:309, de 1927, sendo considerado nesta situação desde 16 do mês findo.
g) Declara-se que é Agostinho João de Sousa Marques, e não Agostinho João de Sousa Soares, o nome do
tenente de infantaria que por decreto de 17 do mês findo,
inserto
na Ordem do Exército n, o 17, 2. a série, do
corrente ano, foi colocado na situação de supranumerário permanente.
h) Declara-se
que fica sem efeito a colocação do tenente do batalhão de caçadores n.? 8 Luiz Correia Mourão, na situação de supranumerário
permanente,
inserto
na Ordem do Exército n,o 17, 2. a série, do corrente ano.

i) Declara-se que o tenente miliciano de infantaria, do
quadro especial, do regimento de infantaria n.? 16, Joaquim José Alves da Mota fica suspenso das funções de
serviço, nos termos do artigo 170.0 do regulamento
de
disciplina militar.
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j) Declara-se
q ne o verdadeiro
nome do tenente de
infantaria
cujo falecimeuto
consta do obituário
da Ordem do Exército n." 12, 2.:1 série, de 1922, é Vítor de
Mendoçll. F'raaão e não Vítor de Mendonc;a Frazão, como
por lapso foi publicado,
k) Declara-se que o brigadeiro de artilharia José PauloFernandes
Júnior, inspector da La inspecção de artilharia, acumula, desde 27 de Outubro último, estas funções
com ai! de inspector
interino da 3.a inspecção de arti-

lharia,
l) Declara-se
que a passagem
à situação de reserva
do coronel de artilharia. Joaquim Leite de Faria Guimarãis J únior,inserta
no Ordem do Exército n. o 16) 2. a série, do corrente ano, foi nos termos da alínea b) do § 3.~
do artigo 10.° do decreto n.? 17:378 de 27 de Setembro
de 1929.
m) Declara-se
que o tenente coronel
de artilharia)
adido, Miguel Pereira Coutinho presta serviço no grupo
de defesa móvel de costa, como comandante,
desde 14
de Outubro findo, cumulativamente
com as funções de
professor da Escola Militar.
n) Declara-se
da arma, Vasco
grupo de defesa
bro findo.

que o major de artilharia,
no <].uadro
da Gama Rodrigues presta serviço no
submarina de costa desde 16 de Outu-

o) Declara-se
que o capitão de artilharia, com o enrso
do estado maior, José Viana Correia Guedes deixou deprestar serviço no q uartel general do comando da 1.a divisão militar em 1 do corrente mês.

p) Declara-se que a promoção fi alferes do aspirantea oficia! de artilharia
António Pedro Saraiva
Júnior,
íaserta na Ordem do Exército n," 18, 2.:>' série. do
corrente
ano, é para
o regimento
de artilharia
de
costa n," 1 e não pura o grupo mixto independente
do
artilharia
montada n, o 24, como foi publicado,
q) Declara-se
que o major :Anibal de Almeida Franco,
alferes, com patente de tenente, Rui Pessoa de Amorim
Molício, ambos em disponibilidade,
e o alferes, snpranu-
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merário,
José Carlos Pinto Coelho Martins de Lima,
todos de cavalada,
chegaram
à sua altura para entrar
nos respectivos
quadros.

1') Declara-se qlle os capitães de cavalaria Joaquim
Baptista Belo de Carvalho. Luiz do Camões, Abílio Augusto Ferreira,
José Paulino Mnroeos Mousinho de Albuquerque,
Luciano Ernesto
da Silva Granate e João
Gualberto
de Barros e Cunha freqüentaram
com aproo
veitamento,
no corrente
ano, o curso de commdantes
de grupo de esquadrões.
8) Declara-se
que os tenentes de cavalaria,
José Pimenta Segurado
de Avolar Machado, Manuel Joaquim
Buleizão do Passo, Ricardo José Alves Porto, Bento da
França Pinto de Oliveira, Santiago
Ponce de Castro e
António Maria Meira e Cruz freqüentaram
com aproveitamento,
no corrente ano, o curso de comandantes
de
esquadrão.
t) Declara-se
nuel de Sousa

q ue o coronel de engenharia
Inácio MaFreire Pimentel, que pela presente
Ordem do Exército é colocado no regimento de tclegr afistas, acumula
êste serviço com o do inspector
do
serviço das obras e propriedades
militares.

u) Declara-se que o major de aeronáutica, adido, Carlos Esteves Beja, que pela presente Ordem M Exéreito
é promovido
a êste pôsto, fica colocado na respnctiva
escala de acesso imediatamente
à direita do major de
aeronáutica
Mário da Costa França.
v) Declara-se
qlle o tenente de aeronáutica,
no quadro
da arma, Luiz Guerreiro
Padilha de Castro presta serviço na Direcção da Arma de Aeronáutica
desde 17 de
Outubro findo.

x) Declara-se
que os alferes farmacêuticos
ao diante
nomeados, promovidos a ôste põsto pela Ordem do Exército n.Q 8, 2.1\ 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." 17:378,
do 27 de Sotembro de 1929:
Ianuel Cabral de Lucena
e Sampaio, J oão Fernandes
Faia, Augusto Liberato Faria Go1's1l.0, Joaquim 'Marques Boavida, António José-
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Paulo Valente, António Augusto Castanheira Samuel,
José Rocha, José Carlos Gomes, Santos Parreira da
Conceição, António Manuel de Matos Viegas e Campos,
todos do quadro dos oficiais farmacêuticos.
y) Declara-se que os tenentes Paulo Arnaut Taveira
da Paixão Metelo, Manuel Gomes da Silva Vera Cruz,
-João Baptista Marques, alferes AbE'1António Nogueira,
tenentes Simão Costa Almeida, Casimiro Artur Vieira,
-João Baptista Rppenicado, António Luiz Ferreira Serafim Flaviano Vieira, Fernando Joaquim Corado e Salvador Vieira Santana, todos do serviço de administração militar, adidos ao quadro, nos termos do decreto n." 13:020,
chegaram à sua altura para a promoção ao pôsto de
alferes, no respectivo quadro, em 1 do corrente mês, ficando supranumerários.

z) Declara-se que os tenentes do quadro auxiliar de
artilharia, supranumerários,
Josó Pinto Gonçalves Correia e Alfredo Amado chegaram à sua altura para entrar no respectivo quadro.

10. o -llillislél'io

da Guerra - 1.a Direcção Geral- 2. a Repartição

a) Declara-se que passou a desempenhar, na 3. a Direcção Geral do Ministério da Guerra, o cargo de desenhador, a qne se refere o artigo 1.0 do decreton.o20:039,
de 8 de Junho último, desde 13 de Agosto findo, o capitão, na situação de reserva, Vitorino Simões.

b) Declara-se que, por despacho de 9 do corrente mês,
foi o tenente do regimento de infantaria n. o 14, Adelino,
autorizado a usar o nome de Adelino Teixeira, devendo
portanto ser inscrito nos respectivos registos com êste
nome.
11.

0_

Ilinistério da Guerra - 2. a Direcção Geral- 3. a Reparti~âo

a) Rectificados se publicam os vencimentos a que têm
direito os oficiais na situação de reserva, em substitutção dos que lhes foram atribuídos pela Ordem do Exército n. o 16, 2. n série, do corrente ano:
Coronel Anselmo Augusto Coelho do Carvalho, 372;$76,
sendo: pensão de reserva, 289608; lei n.? 888, 28t$90;
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lei n." 1:332, 46625; 0,14 por conto, 8~53; do vencimento total 19~11 são pela província de Timor. Tem 2
aumentos
de 10 por cento sobre o soldo, 39 anos de
serviço e 28 períodos.
Major Jorge Farme Ferreira de Sousa Campos, 131660
de pensão de reserva. Tem 1 aumento de 10 por cento
sobre o sõldo e 25 anos de serviço.
Major Manuel Francisco Mamede, 364~89, sendo: pensão do reserva,
210t$; loi n." 88R, 216; lei n." 1:332,
109~20; 0,14 por cento, 24Ó69; do vencimento
total
106640 são pela província de Moçambique. TC'm 48 anos
de serviço e 126 períodos.
Major Joaquim
Gonçalves Paixão, 322~26, sendo:
pensão
de reserva,
2261580; lei n,° 888, 22~68; lei
n, ° 1:332, 72~57; 0,14 por cento, ~21. Tem 1 aumento
de 10 por cento sobre o sôldo, 43 anos de serviço e 1
período.
Capitão António Gonçalves Cabrita,
383~85, sendo:
pensão de reserva,
226~87; lei n." 888, 22668; lei
n.? 1:332, 108689; 0,14 por cento. 2M41; do vencimento total 179t$52 são pela província
de Moçambique
e 32~64 pela de Timor. 'rem 2 aumentos
de 10 por
cento sobre o sõldo, 47 anos de serviço e 120 períodos.
Capitão António Augusto Machado Moreira, 3411529,
sendo: pensão de reserva,
206;$25; lei n.? 888, 201$62;
lei n." 1:332, 90,-)75; 0,14 por cento, 23t$67; do vencimento total 37610 são pela província de Angola e 74619
pela de Moçambique.
Tom 1 aumento de 10 por cento
sõbro o sõldo, 46 anos de serviço e 123 períodos.
Capitão Martinho
Pincho N ogueira, 34t!~37, sendo:
pensão de reserva,
240601; lei n. ° 888, 24~50; lei
n. o 1:332, 78,540; 0,14 por cento, 1'546; do vencimento
total 24:>30 silo pelo Ministério do Interior. Tem 3 aumentos de 10 por conto sobro o sôldo, 43 anos de serviço e 2 períodos.
b) Vencimentos que, nos termos da lei n.? 1:668, de 9
de Setembro
de 1924, o decreto n.? 20:247, de 24 de
Agosto de 1931, competem aos oficiais em seguida mencionados. transferidos
para a situação de reserva:
Coronel de infantaria Joaquim Maria de Almeida Lop<'s, 386t$10, sendo:
pensão
de reserva,
2976; lei
n." 888, 29670; lei n.? 1:332, 59640. Tem 2 aumentos
de 10 por cento sôbre o sõldo e 40 anos de serviço.
Coronel de infantaria José Cesário da Silva, 442834,
sendo: pensão de reserva, 291,$60; lei n." 888, 29M6;-
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lei n,° 1:332, 93;$31; 0,14 por cento, 28527; do vencimento total 143;$92 são pela província de Angola, 41612
polo Ministério das Finanças e 20,$56 pelo Ministério do
Interior.
Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sôldo,
43 auos de serviço e 102 períodos.
Tenente-coronel
do quadro auxiliar de artilharia João
Marça!, 3706H, sendo: pensão de. reserva, 232650; lei
n." 888, 231$25; lei n.? 1:33.2, 102~30; O,lJ por cento,
12136; do vencimento total 6JMO são pela província de
Angola. Tem 4G anos do serviço e 57 períodos.
Capitão
de cavalaria
Celestino
Augusto
da Costa,
35M32, sendo: pensão de reserva, 206~25; lei n. ° 888,
20662; lei n. ° 1:332, 99rS; 0,14 por cento, 29145; do
vencimento total 143664 são pela província de Angola e
lM12 pela de Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por
cento sobre o sôldo, 47 anos de serviço o 153 períodos.
Capitão do serviço de administração
militar João Rodrigues Lavadinb o J únior, 110~63, sendo: pensão de
reserva, 107i1~5; 0,14 por cento, 3,')38. Tem 2 aumentos
de 10 por cento sôbre o sôldo, 22 anos do serviço e 16
períodos.
Capitão do quadro auxiliar de artilharia
Joaquim da
Silva Delgado,
256653, sendo: pensão de reserva,
200~75; lei n." 888, 20507; lei n.? 1:332, 3:M12; 0,14
por cento, 31$59. Tem 2 aumentos de 10 por conto Sóbre o sõldo, 39 anos de serviço e 17 períodos.

c) Vencimentos que, nos termos da lei n.? 1:668, de 0
de Setembro
de 1924, o decreto n.? 20:247, de 24 de
Agosto de 1931, competem aos oficiais em seguida menclonados,
transferidos
para a situação de reforma em
virtude do disposto no decreto n.? 19:791, do corrente
ano:
Coronel de artilharia João Gomes do Espírito Santo,
482M2, sendo: pensão de reforma, 3351$4:8; lei n. ° 888,
33:S54; loi n.? 1:332, 107~35; 0,14 por conto, 6;)05.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbro o sôldo, 43 anos
de serviço e 19 períodos.
Coronel de infantaria Júlio Corroia Acciaiuoli de Meneses, 379~20, sondo: pensão do reforma, 3001596 j lei
n.? 888, 30~09; lei n.? 1:3:32, 48lH5; do vencimento
total 77~7G são pelo Ministério do Interior e 9672 pelo
Ministério do Comércio e Comunicações.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo e 39 anos de serviço.
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Coronel de cavalaria
Luiz Ribeiro TOrres, 322,$27,
sendo: pensão de reforma, 26.:M80; lei n. o 888, 26,)28;
lei n.? 1:332, 31t553; 0,14 por cento, 1;$66; do vencimento total 8M8 são pela província do Moçambique.
Tem 1 aumento de 10 por cento sobre O soldo, 38 anos
<lo serviço e 6 períodos.
Coronel
de cavalaria
Frederico
Sapuriti
Machado,
27 4:H 7, sondo: pensão de reforma, 232tl36; lei n. o 888,
23~23; lei n.? 1::332, 18658. Tem 37 anos de serviço.
Coronel
de infantaria
Gaspar
da Cunha Prelada,
274696, sendo: pensão de reforma, 241620; lei n. o 888,
24;$12; lei n." 1:332, 9664; do vencimento total 38615
são pelo l\finistério
do Intorior , Tem 1 aumento do 10
por cento sobre o soldo e 36 anos de serviço.
Coronel do infantaria António Teixeira da Rocha Pinto,
276,616, sendo: pensão de reforma, 219t$27; lei n.? 888,
21892; lei n. ° 1:332, 8~77; 0.14 por cento, 26;520; do
vencimento
total 4Gt502 são pela província de Angola,
61,$36 pela de Moçambique e 46;$02 pelo Ministério
do Interior. T0m 36 anos de serviço e 104 períodos.
Coronel
de infantaria
António de Almeida Leitão,
21MOi, sendo : pensão de réforma, 202690; lei n.? 888,
12b17; do vencimento
total 11061:57são pelo Ministério
das Finanças. Tem 33 anos de serviço.
Por fórça do disposto no decreto n." 19:141, do corrente ano:
Tenente de infantaria João Baptista Pereira Rodrigues,
1256 de pensão de reforma. Tom 1 aumento de 10 por
cento sobre o soldo e 30 anos de serviço.

12.0-~lillislério

da Guerra- 3.0. Direcção Gcral- La Repartição

do Ara) Nos termos do artigo 18.0 do regulamento
quivo Histórico Militar declara-se que foram oferecidos

àquele Arquivo :
1.0 Retratos' de oficiais do nosso exército, pelo Sr. Dr.
Alberto Mac-Brido;
2.° Em volta de uma espada, POrto, 1930, pelo seu
I1.U to r, o maj 01' do infantaria
n. ° 10 António José Teixeira,
vogal auxiliar da Comissão de História Militar.

b) Nos tormos do § 2.° do artigo
da Biblioteca do Exército
declara-se

3.° do regulamento
que foram ofereci-
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das para a mesma Biblioteca, pelas entidades
mencionadas, as seguintes publicações:

2.' Sério

abaixo

Coronel de artilharia Henrique de Campos Ferreira
Lima:
O pintor Sequeira no Arquivo Histórico Militar, Henrique de C. F. Lima, Lisboa, 1931-1 opúsculo.
António de Portugal de Faria, Marquês de Faria:
A Grande Guerra, J. F. de Sousa, Lisboa, 1918-1 vol.
Em tempo de guerra (1914-1915),
J. de Melo Viana,
Lisboa, 1916-1 vol.
El album de la Victoria, Buenos Aires, 1920-1 vol.
Tito de Sousa Larcher:
Estudos de regionalismo. A divisi'1o administrativa,
de Sousa Larcher, Leiria, 1930-1931
-1 vol.

T.

Gastão de Melo de Matos:
Comentários de António do Couto Castelo Branco.
Campanhas de 1706 e 1707 em Espanha. Prefácio e notas de G. de Melo de Matos, Coimbra, 1931-1 vol.
Major de infantaria António José Teixeira :
Em volta de uma espada. Glórias mirandesas, A. J.
Teixeira, Pôrto, 1930-1 opúsculo.

Lista do apuramento
e classificação final dos alunos da EscuIa Militar (engenharia)
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13.

o -

Relação dos concorrentes

Ilinislél'io

da Gnrrra

que terminara'"

Concorrenles

..

o

Tntdades

-

Q)

S

."
:z;
1
3
5
6
7
9
10

11
12
13
14
15
17
18
19

20
21
23
24

Nome.

Postos

..
Alferes
Alferes
Tenente
Alferes.
Tenente
Alferes.
Capitão
Alferes
Alferes
Tenente
Capitão
Tenente
Alferes
Tenente
Tenente
Tenente
Capitão
Capitão
Tenente

picador

.'

Montalvão e Silva.
Venâncio Deslaodes
José Toscano
Quintino da Costa
Albertino Margarido
Silva Coentro.
. .
Brandão de Brito
Hugo Leitão.
João Barrento.
Helder Martins
Craveiro Feio.
Pereira Coutinho
Francisco Martins.
Antero Fernandes
Oliveira Heis
Mena e Silva
Domin zos Magalhãís
Sousa Coutinho • .
Sousa Meneses.

.

.
.

Qu.lifica~;LO

Cav.8-H.
E. P. C.-\'.
Cav.5-\'.
Cav.2-\'.
C. 1\1. A.-Y.
Cavo 4-8. V.
D
C.-V.
Cavo 4-R.
E. 1'. C.-r.
Cavo 2-R.
Cavo 6-R.
Cavo 2-V.
Cavo l-R.
Cavo 7-R.
Cavo 2-S. V.
E. P. C.-H .
Cavo 9-R.
Cavo 5-H ..
E. P. C.-S. V.
.Ó:

.
.

\.

f)il'I'C~ãO

707

ORDEM DO EXlillCITO N.· lU

2.' Série

tia !\I'ma de C,l\alal'lil

o campeonato do cavalo de gu.erra
Classificação

Cavalos

a
<l>

Nomes

Situações

Origem

õi

i>

---

~
Dili)'.
Elitie.
Diestro .
Amora
Judas.
Ruço ..
Kadriz .
Conselheiro
Extrema
Pigeon S ...
Helle-Fleu!' .
Baron.
Lanzudo 11
Redondo
Brabante .
Eolian
Bilbau
~9apucho
r ucrfvel ,

'"Õ

~
"
~

P. C. E.
112-E. E.
62-2."
41-1.·
434-A
P. Ten. Vila r
M/P/cor. Latino
111-2."
155-E. K
1'. C. E.
P. C. E.
P. M.o Y. Barata
P. C. E.
9:3-3."
P. O. E.
243-E. E.
153-1,0
1'. C. E.
151-E. E.

Xacional
Francês
Xacioual
Espanhol
Espanhol
Nacional
Nacional
Nacional
Idern Sobral
Francês
Francês
Fraucês
Nacional
Nacional
Francês
Nacional Sobral
Espunhol
Nacional
T dem Palmela

9.·
12.°
10.°
16.·
11.·
19.·
17."
13.°

1.0

2.°
1°
7.°
18.°
Ui.°
3.°
14.·
H.·

I

6.°
5.°

1714,44
1637,19
1671,93
1273,88
1671,24
295,78
1189,96
1606,813
1917,60
1909,14
1861,00
1801,04
1066,58
1463,08
1908,18
1599,46
1788,86
1811,02
1834,75
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Obituário

1931
Abril
Setembro
»

Outubro

"

5 - Tenente

de infantaria
José de Ascensão Pereira
de Oliveira.
25 - Coronel, graduado, de engenharia, Francisco Luiz
Pereira de Sousa.
29 -'Major
médico miliciauo João Lopes Nunes Vieira
da Silva.
30 - Major, na situação de reserva, Luiz Inácio de Seixas e Vasconcelos.
16 - Coronel, na situação de reserva, Manuel Maria de
Oliveira Ramos.
24 - Major reformado Manuel de Passos da Silva.

Rec-tificRQÔCI'"I
Na Ordem do Exército n.s 17, 2.· série, do corrente ano, P: G28,
1. 13, onde se Iõ : "2.",,, deve ler-se : "1.",,, e nas 1. 13 e 14, onde se
lê: «Llernétrio», deve ler-se: «Hemetérioe ; P: 639, 1. 12, onde se
lê: «capitão", deve ler-se: «major».

António Lopes Mateus.
Está conforme.

o

Ajudante General,

MINISTÉRIO

DA GUERRA

27 DE NOVEMBRO DE 1931

ORDEM

DO EXÉRCITO
(2.& Série)

Publica-se ao Exército o seguinte:

1. o _ Por decreto de 7 do corrente mês:
~Iinislério da Guerra - ReJlaJ'li~ão Geral

Promovido a primeiro contínuo
segundo contínuo José Calaveirus.

dêste Miuistério

o

(Visado pelo Tribunal do Contas em 17 do Novembro de 1931).

2. o - Por decretos de 14 do corrente mês:
llinislério da Guerra -I.

a

Dircr~iio Geral- f." Reparli~ão

Condecorado com a Cruz do Guerra de 1.a classe, em
substituição da do 3.3 classe com que foi agraciado pela
Ordem do Exército n." 10, 2." sério, do 10 de Julho
elo 1020, o primeiro sargento n.? 5-E ela esquadrilha
n.? 1 do grupo independente de aviação de bombardcamonto, Manuel Apolinário Cunha, por se ter reconhecido que o referido primeiro sargento, pelos serviços
prestados e ainda pelos por (lue foi louvado em ordem
de serviço n." 131 do quartel gc'noral do Corpo Expedicionário Português, de 17 de Maio de 1918, tem direito
àq uela classo.
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Direcção Geral- 2. a Repartição

Escola prática de artilharia

Tenente de artilharia, adido, Acácio Augusto de Seabra
Mendes da Costa, que, de regresso do Ministério do Comércio e Comunicações, se apresentou em 12 do corrente mês para preenchimento de vacatura no respectivo
quadro.
Reforma

Coronéis, na situação de reserva, José Júlio Forbes
Costa, Manuel Augusto Soares Valejo e António Eustáqui o de Azevedo e Silva, por terem atingido o limite de
idade, nos termos do § 4.° do artigo 10.° do decreto
n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929, devendo ser
considerados nesta situação, respectivamente, desde 8,
9 e 14 do corrente mês.

3.°_

Por decretos de 21 do corrente mês:
~linistério da Guerra- La Direcção Geral- LIl Repartição

.

Conselho Superior de Disciplina do Exército

Vogal, o general Miguel Baptista da Silva Cruz.

Ministério lia Guma-

LA Direc\ão Geral- 2.:> Reparli~âo

Nula e de nenhum efeito a parte do decreto de 30 do
Junho do 1fl19 que abateu ao serviço do exército o tenente médico miliciano António de Oliveira Guimarãis.
Supranumerário permanente

Tenente do infantaria Abílio Adriano Branco, por ter
sido reintegrado no serviço efectivo do exército, nos termos do artigo 4.° o seus §§ 2.° e 3.° do decreto n.? 18:252,
de 26 de Abril do 1930, por decreto de 11 do corrente
mês.
Grupo de artilharia pesada n.· 2

Capitão, o tenente Carlos J oaquim Marques Leitão
do Barros, contando a antiguidade desde 5 do corrente
môs,

2." Série
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militar

Alferes do serviço de administração militar, supranumerário, o aspirante a oficial do mesmo serviço Serafim
Flaviano Vieira, contando a antiguidade desde 1 do corrente mês.
Concedidas as vantagens de que trata o decreto
20:247, de 24 de Agosto de 1931, desde as datas
que lhes vão designadas, aos oficiais em seguida mencionados:

n,?

Por terem completado o tempo de permanência no oficialato
desde as datas em que são considerados tenentes, nos termos do decreto n.v 17:378, de 27 de Setembro de 1929, modificado pela decreto n.O t9:069, de 27 de Novembro de
t930, necessário para o primeiro aumento de 10 por cento
sôbre o sôldo:

Oa.valaria - tenente Teófilo Duarte, no regimento de
cavalaria n,? 3. Quadro auxiliar de artilharia-e-tenente
Manuel Agudo, no quadro, desde 1 de Julho de 1931.
Idem, para o terceiro aumento de 10 por cento sôhre o sôído :

Médico, tenente-coronel Albino Joaquim Gomes, no
hospital militar regional n.? 3, desde 1 de Julho do 1931.
Adidos

Capitãis : do grupo de defesa submarina de costa
Ernesto Florêncio da Cunha o do serviço de administração militar, da. Escola Prática do mesmo serviço, Armando Luiz Pinto, nos termos da alínea e) do n." 4.° do
§ LOdo artigo 10.° do decreto n. ° 17 :378, de 27 de
Setembro de 1929, substituída pelo decreto n.? 19:175,
do 27 de Dezembro de 1930, por terem sido nomeados
professoro
adjuntos da Escola Militar por decreto do
7 do corrente mês, devendo ser considerados nesta situação desde 5 rio mesmo mós.
Disponibilidade

Capitãis: de infantaria Aníbal Artur Marcelino e, adido,
Joaquim de Sinel de Oordos; tenente de infantaria Nicolau da Costa Pavão o alferes de cavalaria, adido,
Luiz Valentim Deslandcs, o primeiro e
terceiro por
ter ficado nula e de nenhum efeito, por decreto do 11 do

°
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corrente mês, a parte dos decretos, respectivamente, do
15 de Abril e 1 de Maio do corrente ano que os demitiu
do serviço do exército, e o segundo e o quarto por se
terem apresentado, respectivamente,
em 17 e 13 do
corrente mês, de regresso dos Ministórios das Colónias e
do Interior, sendo o último por ter sido dispensado do
serviço da guarda nacional republicana.
Reserva

Capitão de infantaria, no quadro da arma, António
Maria Magalhãis, por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção, devendo
ser considerado nesta situação dosde 2 do corrente mês.
Quadro dos ofioiais milicianos de reserva
Capítãís médicos milicianos Cipriano António de Oliveira Pereira e Francisco Dias Nogueira, por terem
atingido o limite de idade, nos termos do artigo 61.0
do decroto n.? 12:017, de 2 de Agosto de 1926, devendo
ser considerados nesta situação, respectivamente, desde
16 e 19 do corrente mês.
Reforma

General Eduardo Pellen e capitão Manuel Alves de
Almeida, ambos na situação de reserva, por terem atingido o limite de idade, nos termos do § 4. o do artigo
10.0 do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro de 1929,
devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 15 e 16 do corrente mês.

4. o -

Portaria

Por portarIa de 25 do corrente mês:
Ilinistério da Guerra - Repartição do Gabinete
Louvado o coronel do artilharia, com o curso do ostado maior, José Alberto da 'ilva Basto, pelas constantes provas de elevada inteligência, superior critério,
grande lealdade e proficiência manifestadas no desempenho do cargo de administrador geral do exército.
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5. o - Por determlnaç[o do Govêrno da República:
llinislério da Guerra- La Direcção Geral- 2.11 Repartição

Adjunto, o tenente do secretariado militar, no quadro,
Alexandrino de Simas Nunes, pelo pedir.

lIinislério da Guerra - 2. a Direcção Gcral- L a Rcparli~ão

Adjunto interino da 2. a secção, o tenente de artilharia,
oficial às ordens do administrador geral do exército, interino, Mário Augusto da Assunção Marques.
Estado maior general

Ajudante JI) campo do general Hamílcar Barcínío
Pinto, O capitão de artilharia Alexandre de Vasconcelos
e Sá (Silvares), ficando exonerado de igual cargo do
comandante da 4.a região militar.
3." região militar

Ajudante do campo do comandante interino, o tenente
de artilharia Francisco Poreira do Lacerda Machado, ficando exonerado do igual cargo do comandante interino
da La região militar.
Comando militar da Madeira

Chefe interino da secretaria, o capitão do extinto batalhão de infantaria n. o 97 Abel Magno de Vasconcelos.
I
Delegação

elo ser-vícc de administração

militar

Chefe interino, o tenente do mesmo serviço, da extinta
delegação do Govõrno militar da Madeira, Artur de
Atouguiu Machado Pimenta.
Irrspooção

Capitão da extinta
Manuel da Costa.

ele artilharia

bataria

do artilharia do Funchal,

Comando militar dos AçOres

Comandante, o coronol de infantaria, no quadro da
arma, Feliciano António da Silva Leal.
Chefe da secretaria, o major de infantaria, supranumerário, JoM Alpoim Borges do Canto.
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Inspecção

de artilharia

Inspector, coronel de artilharia,
José Pedro Soares.
Delcgnção

2.· Sério

no quadro da arma,

do ser-viço rle obr-as e propriedades

mílttar-es

Capitão miliciano de caminhos de ferro, do quadro
ospecial, Vicente de Chaves Cimbron Borges de Sousa.
Dolegaçiío do serviço

de udmtntstr-açno militar

Chefe, o capitão do mesmo serviço, da extinta delegação do Govôrno militar dos Açôres, Eduardo dos Rois
Rebêlo.
2.· inspecção de infantaria

Inspector, interino, o coronel do batalhão de caçadores n.? 2 João Maria Toles Sampaio Rio.
Escola prática de infantaria

Alferes do regimento
Vilar Bettencourt.

de infantaria

n. o 1 Floriberto

Quadro da arma de infantaria

Tenentos: do regimento de infantaria n. o 1 João Pedro
Nunes Pacheco e do batalhão do caçadores n.? 5 Luiz
Carlos Baptista Ripado.
Regimento de infantaria n, o 4

Tenente de infantaria, no quadro da arma, António
Mil-Homens Correia, pelo pedir.
Alferes, supranumerário, do batalhão do metralhadoras n." 1 Celestino Bernardo Feliciano Marques Pereira.
R.;lgimentode infantaria n.· 8

Segundo comandanto, o tenente-coronel de infantaria,
no quadro da arma, Augusto Bivar Xavier de Azevedo
Salgado.
Regimento do infantaria n.> 12

Capitão do batalhão de metralhadoras
Monteiro de Sousa Leitão.

n. o 1 Carlos

Regimento de infantaria n.· 19

Alferes, supranumerário, do batalhão do metralhado:as n. o :3 Manuel Simões Alberto, pelo pedir.
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Batalhão independente de infantaria n.O22

Comandante, o tenente-coronel do extinto regimento
de infantaria n." 22 Alvaro Soares de Melo.
Capitãis : do extinto regimento de infantaria n.? 22
Francisco Cipriano de Castro, supranumcrários
permanentes Luiz Teixeira Baptista e Manuel Spinola de
Mendonça, e médico António Martins de Araújo.
Tenentes: do extinto regimento de infantaria n. o 22
João da Costa Moreira, supranumorários
permanentes
Augusto Carlos Pinheiro e Joaquim Monteiro do Freitas,
miliciano, do quadro especial, José Raposo, e médico miliciano José Estêvão da Silva Azevedo.
Alferes do extinto regimento do infantaria n. o 22, supranumcrários,
José Vaz de Carvalho e Dario dos Santos Cartaxo, e, com a patente de tenente, Manuel José
Cardoso Símas.
Batalhão independente de infantaria n.s 23

Comandante, o coronel de infantaria, do extinto distrito de recrutamento e reserva n. o 22, Eduardo Gomes
da Silva.
Segundo comandante, o major de infantaria, do extinto distrito de recrutamento e reserva n. o 22, Manuel
Mesquita.
Capitãis : de infantaria, no quadro da arma, António
Silveira Bettencourt e do extinto batalhão de infantaria
n.? 47 Albano Augusto Dias e Domingos Augusto Borges, milicianos Fernando Soares de Sousa e José da
Silva Barreiros, e médico Manuel de Sousa Meneses.
Tonentes: de infantaria, supranumerário permanente,
Agostinho João de Sonsa Marques e do extinto batalhão
de infantaria n, o 47 João Baptista de Lima, Frederico
Augusto Lopes da Silva Júnior e Miguel Cristóvão de
Araújo.
Alferes: do extinto batalhão de infantaria n. o 47, supranumcrários,
com a patente de tenente, Gabriel Tolodo Costa e Jacinto Gonçalves Godinho, e milicianos
Maximiano Fernandes da Rocha, Constantino Magno do
Amaral e Eduardo Augusto de Lacerda Nunes.
Batalhão independente de infanta.ria n.O24

Comandante, o coronel do extinto batalhão de infantaria n.? 72 Alfredo Humberto dos Anjos Câmara.
Segundo comandante, o tcnonto-coronel do extinto bit-
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talhão de infantaria n. o 72 Casimiro Amorim Soares de
Albergar-ia.
Major do extinto batalhão de infantaria n. o 72 António
Tomaz de Aquino Tavares Júnior.
Capitãis:
do extinto batalhão de infantaria n.? 72 José
de Sousa Paz, João Moniz da Ponte Júnior, Manuel
Moniz de Resendes,
Joaquim Monteiro Arruda,
Luiz
Faria e Maia Cunha, André Cursino Pacheco, Gonçalo
Lõbo Pereira Caldas do Barros, supranumerário
permanente Jaime Adelino César Gomes, médico, em disponibilidade, Américo Durão, e milicianos, do quadro especial, Carlos Augusto Leão da Silva e Veríssimo Freitas
da Silva.
Tenentes:
de infantaria,
no quadro da arma, José Joaquim de Sousa, Jos6 Tavares Neto Vaz do Rêgo, João
Nunes, supranumerário
permanento
João 'I'avaros
Ferreira, e miliciano, do quadro especial, Jacinto da Silva
Pacheco; e do extinto batalhão de infantaria n." 72 Henrique Leonardo
da Silva, Francisco da Costa, José Júlio
Vieira, João Pascal Machado Benovides, Carlos do Rêgo
Pimentol, supranumerário
permanente
Domingos Carvalho, milicianos, do quadro especial, Augusto Oliveira da
Cunha o Manuel Rosa Cimbron de Faria e Maia, do serviço do administração
militar João Joaquim Vicente Júnior, e médicos milicianos Raúl da Costa Benevides e
Tomé Emílio Pires Coelho.
Alferes: de infantaria, supranumerário,
Martiniano Augusto da Silva e milicianos do extinto batalhão de infantaria n. o 72 Raulino de Sousa Cabral, José de Barcelos
Maia, Joaquim de Frias Coutinho, Duarte Cabral Amorim da Cunha e João IIickling Anglin.
Batalhão independente de infantaria n.· 25
Comandante,
o tenontocorouel
do regimento de infantaria n. o 8 J aimo Raúl Sopúl veda Rodrigues.
Capitãis : do oxtinto batalhão do infantaria. n.? 97 Lniz
Augusto de Sousa. Rodrigues, Eduardo António dos Santos Pereira
o Edmundo
da Conceição Lomolino, miliciano Raúl Rodrigues
Cohen e módico Carlos J osé Machado dos Santos.
'Tenentes:
do extinto batalhão de infantaria n. o 07 Armando Amaro de Freitas, José Pinto Corroia, Domingos
Cardoso, Manuel Joaquim da Trindade, António Manuel
Trigo, Gregório de Paiva Cunha, Jordão Luiz Drnmond
de Castro e Abreu, supranumeráríos permanentes
Avo-
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lino Aguiar Câmara e Jacinto Sebastião Spinola, milicianos, do quadro especial, António José da Conceição
Gomes e Artur de Brito Figueiroa, e do serviço de administração militar Salvador Pereira da Silva.
Alferes: do extinto batalhão de infantaria n. o 97 António Gonçalves de Sousa Júnior, supranumerário Jos6
Julião de Freitas e milicianos Domingos Augusto dos
Rei R Costa e Manuel Nunes Farinha.
Batalhão de caçadores n.O 15

Tenente do batalhão de caçadores n." 3 João Alexandre Caeiro Carrasco, pelo pedir.
Batalhão de caçadores n.O 8

Tenente do regimento de infantaria n." 16 Francisco
Pinheiro, por motivo disciplinar.
Distrito de reorutamento e reserva n. o 9

Capitão do regimento de infantaria
Lopes Ramos, pelo pedir.

n.? 9 Arnaldo

Distrito de reorutamento e reserva n.s 10

Major do regimento de infantaria n." 10 João Baptista
de Araújo Leite.
Distrito de recrutamento e reserva da Madeira

Chefe interino, o capitão do extinto batalhão de infantaria n. o 97 Francisco Silvestre Varela,
Capitãis: de infantaria, da delegação n. o 2 do extinto
distrito de recrutamento e reserva n." 22, José João da
Câmara Lomelino, e, suprnnumerários
permanentes, Júlio
Toodoro Bettencourt e Júlio Caldeira Leal.
Distrito de reorutamento e reserva dos AçOres

Chefe, o coronel de infantaria, no quadro da arma,
António Silveira Lopes.
Sub-chefe, o major do extinto batalhão de infantaria
n." 47 Henrique Gomes da Silva Júnior.
Capitãis: de infantaria, do extinto distrito de recrutamento e reserva n." 22, Francisco Machado de Barcelos
Júnior, e, supranumerário permanente, Jos6 da Cunha
Bettencourt Júnior.
Delegação

n.s 1

Chefe interino, o coronel de infantaria, da delegação
n. o 1 do extinto distrito de recrutamento e reserva n. o 22,
Antero Homem de Noronha.
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Capitão de infantaria, da delegação n.? 1 do extinto
distrito de recrutamento e reserva n.? 22, Tomaz Ivens
J ácome Correia.
Tenentes: de infantaria, da delegação n, ° 1 do extinto
distrito de recrutamento e reserva n." 22, Carlos Barreiros Pais de Ataíde, e, supranumerário permanente,
José Augusto Teixeira Baptista.
Carreira de tiro Vergueiro-Ducla Soares

Tenente de infantaria, da 3.a Repartição da 1.8 Direcção' Geral do Ministério da Guerra, José António da
Silva.
Direoção da arma de artilharia.

Capitão do quadro auxiliar
Manuel Jacinto Fortes.

de artilharia,

no quadro,

Regimento de ·artilharia ligeira n.s 3

Tenente do grupo mixto independente de artilharia
montada n.? 14 José Pedro Perestrelo de Barros Moura
Freire do Meneses.
Alferes: do grupo de artilharia pesada n. o 2 Alfredo
Botelho de Oliveira e Artur Vicente Mendonça de Carvalho, e do grupo mixto independente de artilharia montada n. o 14 Eduardo Luiz de Sousa Gentil Bessa,
Grupo de artilharia pesada n.· 2

Capitão de artilharia,
Lopes de Aguiar.

no quadro da arma,

Dimas

Grupo de defesa móvel de oosta

Tenente do quadro auxiliar elo artilharia, do regimento de cavalaria n,o õ, Raúl Mendes Ribeiro.
Grupo mixto independente de artilharia montada n.O14

Comandante interino, o major do regimento de artilharia ligeira n ," 1 Francisco Xavier Pavão de Morais
Pinto.
Alferes do regimento do artilharia ligeira n.? 3 Antero Filipe Veloso Ramos.
Grupo mixto independente de artilharia montada n." 24

Tenente do quadro auxiliar de artilharia, no quadro,
António Joaquim de Oliveira Bandeja, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
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3." bata.r1a de artilharia

Comandante, o capitão da extinta bateria de artilharia
de Ponta Delgada, Alberto Reinaldo da Costa Figueira.
Tenente veterinário miliciano da extinta bataria de
artilharia de Ponta Delgada, José Jacinto Pereira da
Câmara.
Alferes milicianos da extinta bataria de artilharia de
Ponta Delgada, Serafim Tavares Oarreiro, João de
Simas, Roberto de Arruda, António Jácome Raposo
de Medeiros e Carlos José.
4." bataria de artilharia

Alferes: da extinta bataría de artilharia do Funchal,
do quadro auxiliar de artilharia, João Oarlos de Sousa
e miliciano João Manuel Vieira Pereira.
Depósito geral de material de guerra

Adjunto, o capitão do quadro auxiliar do artilharia,
do regimento de artilharia de costa n.? 1, José Lopes.
Escola prática de cavalaria

Tenente de cavalaria, do quartel general da L." região
militar, José Cardoso Martins de Meneses.
Supranumerário permanente

Oapitão do regimento
drigues de Oliveira.

de cavalaria

n." 9 Manuel Ro-

Regimento de CA.Valàrian.· 4

Alferes de cavalaria, em disponibilidade, Luiz Valentim Deslandes, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de oavalaria n.O9

Capitão do regimento de cavalaria n." 5 Francisco
António, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Inspecção das tropas de comunicação

Adjunto, o tenente do quadro auxiliar de engenharia,
supranumerârio permanente, da Escola prática de engenharia, João Mendes Salgueiro, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.
Regimento de sapadores mineiros

Alferes do batalhão de pontoneiros Domingos Duarte
Beirão Belo.
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Batalhão

de pontoneiros

Alferes do regimento de sapadores mineiros José de
Sousa Fogaça, José Galhardo Ferreira e Alberto Andrade e Silva.
2.· companhia de saúde

Tenente médico miliciano, do extinto 2.0 grupo do
companhias de saúdo, António do Oliveira Guimarãis.
Hospital

militar

principal

de Lisboa

Enfermeira Militar, do Instituto Feminino de Educação
e Trabalho, Henriqueta Laura Falcão Madureira, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Colégio Militar

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
do quadro especial, da 3. Repartição da 2. a Direcção
Geral do Ministério da Guerra, Júlio Duarte Costa.
11

Instituto

Feminino de Educação e Trabalho

Enfermeira militar, do hospital militar principal de
Lisboa, Cecília da Conceição Lopes Correia, sem dispêndio parti. a Fazenda Nacional.

6.

0_

Ilillislério da GUeITíI-l. a Direc~ão Geral-i.

a

Rel'arli~ão

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

de ouro

La região militar

Capitão de' infantaria João Teixeira Vaz.
\

ltegimento

de infantaria

n. 9
O

Tenente-coronel médico Joaquim de Assunção Ferraz
Júnior.
Tenente do quadro auxiliar de artilharia João Pereira.
Regimento de infantaria

a. o 18

Tenente António Augusto Afonso.
Batalhão

de caçadores n.· 3

Tonente Manuel José Esteves de Figueiredo.
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de ciolistas n.O2

Capitão João Baptista Lombo.
Regimento de artilharia

ligeira n." 4

Capitão veterinário Baltasar Gomes Pereira.
Regimento

de artilharia

ligeira n.· l5

Capitão do quadro auxiliar de artilharia João da Silva.
Medalha
Ministério

de

pra"ta

da Guerra - 2.' Direoção Geral
3.' Repartição

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
do quadro especial, Alberto Celso da Silva Pico.
Ministério da Guerra - 3.' Dí reoçâo Geral
1. Repartição
4

Tenente de artilharia Sidónio Bessa Pais.
Regimento

de 1'nfantaria n.· 11

Tenonte Júlio Martins Mourão.
Regimento

de infantaria

n.O 13

Alferes Leonel José do Sousa.
Regimento

de artilharia

ligeira n.· 4

Tenente Carlos Augusto Nunes.
Regimento

de artilharia

ligeira n.v 5

Alferes picador António Domingues.
Regimento

de oavalaria

n.s 1

Tenente David José Dias Anselmo.

7.

0_.

~Iillistério da Guerra - L 3 Direr~ão Geral-

2_3

Repartição

a) Declara-se que os oficiais de infantaria, a seguir
mencionados, passam a contar a antiguidade do actual
pôsto desde as datas que lhes vão indicadas:

19 de Outubro de 1931 :
Coronel Alberto Pinto Tasso de Figueiredo.
'I'enente-coronel José Maria Sardinha Pereira Coelho.
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31 de Outubro de 1931:
Coronel João Álvaro dos Santos Silvano.
Tenente-coronel Augusto Bivar Xavier de Azevedo
Salgado.
Major Carlos Augusto Pereira do Carmo.
Capitão José Nogueira Soares Júnior.
b) Declara-se que o capitão de infantaria, supranumerário, Joaquim Delgado França chegou à sua altura
para entrar no respectivo quadro.

c) Declara-se que o capitão de infantaria, adido, em
serviço no Ministério das Colónias, José Luiz Fontoura
de Sequeira daria entrada no respectivo quadro se não
estivesse naquela situação.
d) Declara-se que o tenente de infantaria, adido, em
serviço no Ministério do Interior, Miguel Artur Guedes
da Silveira deixou de prestar serviço na guarda nacional republicana em 10 do corrente mês, passando a
prestá-lo desde esta data na policia de segurança pública.

e) Declara-se que o capitão de engenharia, adjunto
da Inspecção das tropas e serviços de pioneiros, Eduardo
Pires, deixou de exercer as funções de instrutor eventual da Escola Central de Oficiais desde 14 do corrente
mês.
f) Declara-se que a colocação do capitão do serviço
de administração militar Manuel Afonso de Carvalho na
1.a Repartição da 2." Direcção Geral do Ministério da
Guerra, inserta na Ordem do Exército n.? 19, 2." série,
do corrente ano, é como chefe da 5." secção da mesma
Repartição, e não como adjunto.

g) Declara-se que o capitão do serviço de administração militar. em disponibilidade, Manuel Alves Morgado
chegou à sua altura para entrar no respectivo quadro.
h) Declara-se que fica sem efeito a declaração da alinea y) do n.? 9.° da Ordem do Exército n.? 19, 2_" série,
do corrente ano.
i) Declara-se que os tenentes Paula Árnaut Taveira
da Paixão Metelo, João Baptista Marques, alferes Abel
António Nogueira, tenentes Simão da Costa Almeida,
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Casimiro Artur Vieira, Alfredo da Costa Setas o João
Baptista Repenicado, todos do serviço de administração
militar, adidos ao quadro, nos termos do decreto
n,? 13:020,
chegaram à sua altura para a promoção ao
pôsto de alferes no respectivo quadro, em 1 do corrente
mês, ficando supranumeráríos, com excepção do tenente
Alfredo da Costa Setas que fica supranumerário permanente, nos termos do decreto n,° 18:252, de 25 de Abril
do ano findo.
j) Declara-se que a promoção a alferes do quadro auxiliar de artilharia, supranumerário, do aspirante a oficial do mesmo quadro, do regimento de artilharia ligeira n." 1, José Marques Carrilho, publicada na Ordem
do Exército n. ° 18, 2. a série, do corrente ano, deve ser
considerada como sendo para a soa unidade, e n110para
a Direcção da arma de artilharia, como na mesma Ordem
foi publicado.
k) Declara-se que fica sem efeito a determinação inserta na Ordem do Exército n. o 17, 2. a série, do corrente ano, que colocou na situação de supranumerário
permanente o tenente do quadro auxiliar de engenharia,
supranumerário permanente, da Escola prática de engenharia, João l\fendes Salgueiro.
l) Declara-se quo o alferes Manuel Pereira Patrício,
que pela Ordem do Exército n.? 19, 2.8 série, do corrente ano, foi colocado no quadro auxiliar de engenharia, presta serviço no depósito -geral de material de sapadores desde 18 do corrente mês.

8.°_ Jlinislério da Guerra - ta Direcção Geral - 3.a Reparli~ão
a) Declara-se que fica nula O de nenhum efeito a declaração 12.a da Ordem do Exército n.? 13, 2. série,
do corrente ano.
4

b) Vencimento que, nos termos da lei n.? 1:668, de 9
de Setembro de 1924, e decreto n." 20:247, de 24 de
Agosto de 1931, compete ao oficial em seguida mencionado, transferido para a situação de reserva:
Capitão de infantaria António Maria Magnlhãis,
3OM83, sendo: pensão de reserva, 202;$50; lei n. o 888,
20625; lfli n.? 1:332, 641$80; 0,14 por cento, 18,$28;

•
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do vencimento total 92643 são pela província de Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o sôldo,
43 anos de serviço e 95 períodos.

9.o-~lillislério

da Guerra- 3.& Direcção Geral- 1.& Repartição

Declara-se que na lista do apuramento e classificação
final dos alunos da Escola Militar qu~ concluíram os
cursos no ano lectivo de 1928-1929, publicada na Ordem
do Exército n." 16, 2.:< série, de 1929, somente devem
ser considerados como tendo terminado os respectivos
cursos nos termos do decreto n," 5:878-4 U, .de 10 de
Maio de 1929, os alunos de engenharia militar, artilharia a pó e artilharia de campanha, devendo os dos restantes cursos (cavalaria, infantaria e administração militar) ser considerados como tendo-os concluído nos
termos do decreto n.? 16:750, de 19 de Abril de 1929,
pelo que a p. 520 da referida Ordem do Exército deve
inserir-se a seguinte alínea:
bb) Lista do apuramento e classificação final dos alunos da Escola Militar que concluíram o curso nos termos do decreto n, o 16:750, de 19 de Abril do corrente
ano, no ano lectivo de 1928-1929.
10. o-llillistério

da Guerra - Repartição Geral

Declara-se que o capitão, inválido de guerra, Francisco Zeferino Malta de Mira Mendes, promovido a êste
pôsto pela Ordem do Exército n.? 19, 2.:1 série, do corrente ano, se encontra na situação de reserva, e não na
de reforma, como consta da mesma Ordem.
11. o _ Ministério da Guerra - Direcção da Arma de Infantaria
Relação dos oficiais e praças que no V Concurso de
Tiro de Lisboa obtiveram a classificação de mestre atirador nas categorias instituídas pela Federação do Tiro
Nacional Português:
Mestre atirador a 200 metros

Tenente do regimento
Xavier Banazol.

de cavalaria

n. o 7 João José
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Soldado n. os 106/12:057 da 3. a companhia do batalhão n.? 1 da guarda nacional republicana Joaquim AIves,
Mestre atirador oom arma livre a 300 metros

Tenente-coronel

de artilharia Francisco António Real.

Mestre atirador à pistola a 25 metros

Capitão de cavalaria da guarda nacional republicana
Luiz Almeida Ribeiro.
Tenente de infantaria António Pinto das Neves Ferreira.
Furriel clarim do batalhão de metralhadoras n, o 1 António Joaquim.
Obit;uário
1931
Outubro

18 -

Tenente do quadro auxiliar
Joã.o Ferreira.

de engenharia

Manuel

Rect;ificRQões
Na Ordem do Exército n.v 16, 2." série, do corrente ano, p. 481,
1. 11, onde se lê: «do decreto n.O 19:791, de 29 de Maio», deve
ler-se: «do decreto n.? 20:164, de 1 do Setembro».
Na Ordem do Exército n.? 19, 2.' série, do corrente ano, p. 671,
1. 33, onde se lê: «Manuel», deve ler-se: «Marcial. ; p. 675, 1. 31,
onde se lê: «7:378», deve ler-se: .17:378»; p. 680, L 12, onde se lê:
«1», deve ler-se:
«21.>; p. 696, 1. 28, onde se lê: «divisão», deve
ler-se «região».

Antônio Lopes Mateus.
Está conforme.

o

Ajudante General, interino,

•

•

N.o 21
MINISTÉRIO

DA GUERRA

I DE DEZEMBRO DE 1931

ORDEM

DO

EXÉRCITO

(2.8 Série)
Publica-se

ao Exército

O seguinte:

1.o - Deereto
Usando da faculdade que me confere o n." 2.° 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 do 1928, sob proposta do Ministro da Guerra: hei por bem decretar quo, nos termos
do decreto n, ° 16:070, de 25 de Setembro de 1928, seja
concedida a D. Lisdália do Céu Fernandes, órfã do tenento do cavalaria Domingos Fernandes, a reversão da
cota parto do subsidio mensal de 6{$ que conjuntamente
com ela percebia sua mãi, D. Maria Augusta Fernandes,
falecida cm 11 do mês findo.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Governo da República, 24 de Outubro de 1931.-ANTóNIO ÓSCARDE FRAGOSOCARMONAAmónio Lopes Mateus,
(Visado pelo Tribunal de Contas em 12 de N 0vombro de 1931).

2.°_ Por decretos de 28 do mês findo:
Ministério da Gllcrra- f. a Direc~ão Gcral- 2. a Rel}arti~50

Abatido ao efectivo do exército o tenente miliciano de
infantaria, do quadro especial, Armando de Oliveira Pimentol, por ter completado em 1 do corrente mês o tempo
de ausência ilegítima necessário para constituir deserção.
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Rejeitado o recurso n. ° 2:157, interposto perante o
Conselho de Recursos pelo tenente do secretariado militar António Maria Romão,' por ser manifestamente ilegal.
Rejeitado o recurso n." 2:167, interposto perante o
Conselho de Recursos pelo tenente de artilharia Mateus
Martins Moreno Júnior, por não ter sido interposto no
prazo legal.
Rejeitados os recursos n.OS 2:163 e 2:164, interpostos
perante o Conselho de Recursos, respectivamente, pelo
capitão António Castanheira e pelo tenente Abílio Lima
da. Costa, ambos do quadro auxiliar de artilharia, por
serem manifestamente ilegais.
Conselho de Reoursos

Exonerado de vogal o general, na situação de reserva, Artur Aníbal Botelho.
V ogal, o general, na situação de reserva, Francisco
das Chagas Parreira.
Regimento de artilharia. ligeira n.· 3

Alferes de artilharia, adido, Francisco Carlos Roma
Machado Cardoso Salgado, que, de regresso do Ministério das Colónias, se apresentou em 24 do corrente mês
para preenchimento de vacatura no respectivo quadro.
Grupo de defesa submarina de oosta

Coronel, o tenente-coronel,
çalves Pinto Júnior.

comandante, António Gon-

Depósito geral de material de guerra

Tenente-coronel, o major de artilharia,
Acácio Augusto Correia Pinto.

sub-director,

Adidos

Capitão do batalhão de caçadores n.? 3 Manuel Luiz
Rodrigues Junqueira, tenentes: do regimento de infantaria n." 11 Júlio Martins Mourão, do batalhão de metralhadoras n," 3 Carlos Alberto Garcia Alves Roçadas e
do regimento de artilharia ligeira n. ° 3 Firmino José
Miranda da Costa, e alferes: do batalhão de caçadores
n.? 9 Jorge Alexandre de Campos Barbosa Vieira,
do regimento de cavalaria n." 1 Francisco Martins e do
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regimento de cavalaria n.? 7 Amândio Manuel Pascoal
Rodrigues, por terem sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes, o primeiro do
Ministério das Finanças, na guarda fiscal, o segundo
do do Comércio e Comunicações, no Instituto Geográfico
e Cadastral, o quarto do das Colónias, nos termos do
artigo 31.° do decreto n.? 13:309, de 23 de Março
de 1927, e os restantes do do Interior, o quinto na policia de segurança pública e os outros na guarda nacional republicana, devendo ser considerados nesta situação,
respectivamente, desde 20, 19, 22, 20, 17, 24 e 24 do
corrente mês.
Disponibilidade

Capitão de infantaria, adido, Manuel António da Silva
Pereira, que, de regresso do Ministério das Colónias, se
apresentou em 25 do corrente mês.
Reserva

Coronel do grupo de artilharia pesada n. ° 2 Frederico
António Ferreira de Simas, e tenentes: supranumerário
permanente, do batalhão de caçadores n.? 1, Jerónimo
do Espírito Santo Magalhãis, e miliciano do quadro especial, do batalhão de caçadores n. ° 4, Vítor Carlos
Braga, o primeiro nos termos do artigo 78.0 do decreto
n.? 17:378, de 27 de Setembro de 19:?9, e os restantes
por terem sido julgados incapazes do serviço activo pela
junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerados
nesta situação desde 16 do corrente mês.
Reforma

Coronel, na situação de reserva, Aurélio Ponce Leão,
por ter atingido o limite de idade, nos termos do § 4.0
do artigo 10.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929, devendo ser considerado nesta situação
desde 27 do corrente mês.

lIinislél'lO da Guerra - P

lIirec~ão GCl'al- 3. a ltcl)arli~ão

Rejeitado o recurso n." 2:155, interposto perante o
Conselho de Recursos pelo primeiro sargento do regimento de artilharia ligeira n.? 1 Alberto Matias, por ser
manifestamente ilegal e não ter sido apresentado em
tempo.

..
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Rejeitado o recurso n.? 2:158, interposto perante o
Conselho de Recursos pelo primeiro sargento do secretariado militar Joaquim Anselmo Correia, por ser manifestamente ilegal.
iiuislerio

da Guerra - 2.a llil'Ct(;âo Geral- 3,:l Rrllarli~ão

Rojeitado O recurso n,? 2:154, interposto perante o
Conselho de Recursos pelo coronel de infantaria, com o
curso do estado maior, Liborato Damião Ribeiro Pinto,
por ter sido interposto fora do prazo legal.
Negado provimento ao recurso interposto perante o
Conselho de Recursos pelo tenente-coronel do serviço
de administração militar, actualmente na situação de reserva, Eduardo Augusto Cortês, por não ter fundamento
legal.
~Iiuistél'io da Guerra - Reparlição Geral

Provido, para preenchimento de vaga, no lugar de
professor ordinário do grupo de disciplinas de geografia
comercial, vias do comunicação e transportes e história
pátria e geral do curso complementar de comércio do
Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Torra
e Mar, o capitão de infantaria Francisco Maria da Costa
Andrade.
Concedidas as vantagens de que trata o artigo LOdo
decreto n." 20:247, de 24 de Agosto último, dosde 1 de
Julho do corrente ano, ao capitão, na situação de reserva, inválido de guerra, Francisco Zeferino Malta de
Mira Mendes, por ter completado o tempo de permanência no oficialato desde a data em que é considerado tenente, nos termos do decreto n. ° 17 :378, de 27 de Setembro de 1929, necessário para o primeiro aumento de 10
por cento sobre o sõldo.

3.°_ Por decretos de 1 do corrente mês:
Iliuislerio da Guerra - t. a Direcção Geral- 2,& Reparlição
2." região militar
Direcção

do serviço

de obras e propriedades

militare ..

Tenente-coronel do quadro auxiliar de engenharia,
major do mesmo quadro Paulino Lopes David.

o
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Esoola prática de infantaria

Tenente, o alferes Mário Lúcio Inácio Paiva.
Regimento de infantaria n.O7

Tenente, o alferes Duarte Militão.
Batalhão de caçadores n.v 1

Tenente, o alferes Rodrigo Carlos Dordio Rosado de
Figueiredo Pereira Botelho.
Batalhão de caçadores n.s 4

Tenente, o alferes Aniceto Cruz Gregório.
Batalhão de metralhadoras n.O 1

Tenente, o alferes Jorge Alexandre Freire Garcia.
Esoola prátioa de artilharia

Tenentes, os alferes João Lídio Ferreira,
Braga e António Oavaleiro.

Francisco

Qua.droda arma de artilharia

Tenente-coronel, com o curso do estado maior, o major de artilharia, com o mesmo curso, Francisco Aires
de Abreu.
Adido ao qua.dro

Coronel, com o curso do estado maior, o tenente coronel de artilharia, com o mesmo curso, adido ao quadro,
José Cortês dos Santos.
Regimento de artilharia ligeira n.· 2

Tenentes, os alferes António dos Santos Vaz Barreiros e Jerónimo Ribeiro Tasso de Figueiredo.
Regimento de artilharia ligeira n." 5

Tenente,

O

alferes Augusto do Carmo Machado.

Grupo de artilharia pesada n. o 2

Tenente,
valho.

o alferes Artur Vicente Mendonça de Car-

Grupo mixto independente de artilharia montada n.· 24

Tenente do quadro auxiliar de artilharia, supranumerário, o alferes, supranumerário, do mesmo quadro, Manuel Gonçalves Rodrigues.

ORDEM DO EXli:RCITO N.o 21

732

2." Série

Regimento de cavalaria n.O 2

Tenente, o alferes J 08é Gil de Gouveia Beltrão,
Regimento de oavalaria n.s 4

Tenentes, os alferes Luiz Valentim Deslandes, Joaquim Marques Teixeira, Hugo da Silva Leitão e Manuel
da Silva Coentro.
Regimento de oavalaria n.· 9

Tenente, o alferes Leopoldo Esquetim da Rosa.
Esoola prátioa de engenharia

Tenente, o alferes Artur Augusto Lopes.
Regimento de sapadores mineiros

Tenentes,
vid Cecílio
Tenentes
do mesmo
de Oliveira

os alferes José Rafael Baptista Júnior, DaSardinha e António José Martins Leitão.
do quadro auxiliar de engenharia, os alferes
quadro Francisco Dias Carpinteiro e Manuel
Marques.

Regimento de sapadores de oaminhos de ferro

Tenentes, os alferes José Domingos Peres Garrido,
Júlio Manuel Pereira, Manuel Alcobia Veloso e Adriano
Brandão de Vasconcelos.
Regimento de telegrafistas

Capitão, o tenente Manuel Braz Martins.
Tenentes, os alferes Adriano Vieira Coelho dos Santos
de Macedo, Luiz Maria da Câmara Pina, Adelino Alves
Veríssimo e Mário Torroais Fragoso.
Batalhão de automobilistas

Tenente,

O

alferes Vorgílio Serafim Cardoso Pereira.
Batalhão de pontoneiros

Capitão, o tenente do regimento de sapadores mineiros Luiz Vitória da França e Sousa.
Tenentes, os alferes José Carlos Vaz Soares Baptista
e António Figueiredo de Matos.
Quadro dos ofioiais farmaoêutioos

Tenente farmacêutico, o alferes farmacêutico, no quadro, Leão Rodrigues de Almeida Correia.
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Central do Exército

Major farmacêutico, o capitão farmacêutico, chefe da
delegação n. o 10, Tomaz Alves de Sá.
Escola prática

de administração

militar

Tenente do serviço de administração militar, supranumerário o alteres do mesmo serviço, supranumerário,
Cupertino Alves Gomes.
1." companhia de administração

militar

Tenente do serviço de administração militar, supranumerário, permanente, o alferes do mesmo serviço, supranumerário permanente, Estêvão de Jesus Calado,
3." companhia de administração

militar

Tenente do serviço de administração militar, supranumerário permanente, o alferes do mesmo serviço, supranumerário permanente, Luiz Francisco Baptista.
Quadro dos oficiais do secretariado

militar

Capitão, o tenente do secretariado militar Oarlos Augusto Marques da Silva.
Quadro auxiliar

de engenharia

Tenente, o alferes do mesmo quadro Manuel Pereira
Patrício.
Quadro auxiliar

do serviço de saúde

Capitão, supranumerário, o tenente do mesmo quadro
José Martins, contando a antiguidade do poste e para
efeitos de vencimento, respectivamente, desde 7 de Junho
e 1 de Julho do corrente ano.
Adidos

Capitão, o tenente de engenharia, adido, em serviço
no Ministério das Colónias, Vítor Barbosa da Silva Carvalho.
Tenentes, os alferes de cavalaria, adidos, Eduardo
Varela de Oliveira Soares, Carlos Alberto de Oliveira
Moreira, Bernardino Gonçalves, João Rosado da Silva
Rijo, António Beato, Ápio Felisberto Nunes de Almeida
e Luiz Gonzaga de Noronha da Gama Lõbo Demony,
em serviço, os cinco primeiros no Ministério do Intorior, na guarda nacional republicana, e os dois últimos
no das Colónias.

•
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Reserva

General, chefe do estado maior do exército, Hamílcar
de Oastro Abreu e Mota, e capitão do secretariado militar Gaspar António de Lima Teixeira, o primeiro por
ter atingido o limite de idade, nos termos do § 3.0 do
artigo 10.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de
1929, e o segundo nos termos do artigo 76.0 do mesmo
decreto.
Ministério da Guerra - 2.a Direc~âo Geral- 3. n Repartição
Tenente do serviço de administração militar, supranumerário, o alferes do mesmo serviço, supranumerário,
adjunto da delegação na La região militar, António
Baptista da Costa.
~

4.0_

Por determinação do Govêrno da RepúblIca:

Ministério da Guerra-1.a

Dfreoção Geral-S."

Repartição

Adjuntos, o capitão de infantaria, no quadro da arma,
Manuel Francisco Vidal Lopes e o alferes, com a patente de tenente, do batalhão de ciclistas n. o 2, J osé Augusto Fernandes da Cunha Belo, sendo êste sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Ministério da Guerra - Repartição Gera.l

Chefe interino da 3.:1 secção, o tenente do secretariado
militar, adjunto, Fernando Rodrigues Loureiro.
Batalhão de oaçadores

D.O

9

Comandante, o tenente-coronel do regimento de infantaria n.? 13 Tristão Augusto do Noronha Freire do
Andrade.
Distrito de recrutamento e reserva n.o8

Capitão, supranumerário permanento, do regimento
de infantaria n." 3, João Hermínio Barbosa, pelo pedir.
4." bataria de artilharia

Comandante, o capitão de artilharia, da 2. a inspecção
de artilharia, Acácio Vidigal das Neves e Castro, pelo
pedir.
1." companhia de saúde

Alferes médico do regimento de artilharia ligeira
n," 2 Alberto Pereira Maçãs Fernandes, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
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Inspecções do serviço de administração militar

Sub-inspector, interino, o capitão do serviço de administração militar, da Direcção do mesmo serviço, António Libãnio Fernandes Gomes.
Escola Militar

Oficial de serviço, o capitão do regimento de artilharia ligeira n. o 3 Cândido Augusto Ribeiro.
Júri para avaliar as provas espeoiais de aptidão para o
pOsto de major dos oapitãis do quadro auxiliar de artilharia, no oorrente ano:

Vogal, o coronel de artilharia
Malheiro.
5.

o-

Joaquim

da Silveira

Ministério da Guerra - Reparti~ão do Gabinete

Tendo sido agraciados com a Medalha de Agradecimento da Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha O segundo sargento do secretariado militar José Fernandes
da Silva e o soldado n,o 95/9:999 da 4. a companhia do
batalhão n. o 1 da guarda nacional republicana, João dos
Santos Gomes, é-lhes permitido usar as respectivas insígnias.
6. o-Ministério

da Guerra - P Direcção Geral- P Repartição

Em harmonia com o disposto no artigo 182.0 do regulamento de disciplina militar se publica a decisão do Conselho Superior de Disciplina do Exército, a cujo julgamento foi submetido o capitão de cavalaria, com o curso
do estado maior, Humberto de Luna da Costa Freire
e Oliveira, nos termos do n. o 3.0 do artigo 168.0 do
mesmo regulamento:
«Aos nove dias de Novembro de 1931, nesta cidade
de Lisboa e sala das sessões do Conselho Superior de
Disciplina do Exército, retinido este Conselho em sessão
secreta para julgamento em processo disciplinar de Humberto de Luna da Costa Freire e Oliveira, capitão de
cavalaria, com o curso do estado maior, a requerimento
do mesmo, decidiu, por unanimidade de votos, que os
factos que motivaram o supracitado processo em nada
afectam a honra do mesmo oficial. E para que devida-

736

ORDEM DO EX~RCITO N.o 21

2,· Série

mente conste esta decisão final e produza os efeitos legais, eu, relator dêste processo, o lavro e assino com o
mo
presidente e demais vogais.-Luiz
Manuel AgosEx.
tinho Domingues, generalPedro de Paula Pinheiro
Machado, general, relator - João Júlio dos Reis e Silva,
general-- Arnaldo Costa Cabral de Quadros, generalJosé Vicente de Freitas, general»,

7.

0_

!Iinistétio da Guerra - I. a Direcção Geral- 2, a Repartição

a) Declara-se que o general, na situação de reserva,
Luiz Manuel' Agostinho Domingues foi exonerado de
presidente da junta de recurso do artigo 56.0 do decreto n.? 16:443, de 1 de Fevereiro de 1929, sendo nomeado em sua substitutção o general, na situação de reserva, Artur Aníbal Botelho.

b) Declara-se que o capitão Eduardo de Brito Galhardo e os tenentes Mannel Carlos de Sousa, Ramiro
Telmo Gomes Peroira e Armando Alberto de Morais da
Oosta Flórido, todos de infantaria e em disponibilidade,
chegaram à sua altura para entrar nos respectivos quadros.
c) Declara-se que a colocação do capitão de infantaria Ilídio João Oabral Félix Oampeão como adjunto da
secção de cartografia do estado maior do exército, inserta na Ordem do Exército n. o 16, 2. a série, do corrente
ano, é por conveniência de serviço, e não sem dispêndio
para a Fazenda Nacional, como consta da mesma Ordem.
d) Declara-se que os majores de artilharia, supranuJacinto José do Nascimento Moura e Joaquim
Mendes do Amarar chegaram à sua altura para entrar
no respectivo quadro.
meráríos,

e) Declara-se que o tenente de artilharia do grupo de
defesa móvel de costa Francisco Peixoto Chedas acumula
desde 6 de Novembro findo as funções de instrutor auxiliar de gimnástica e esgrima da Escola Militar com o
serviço do referido grupo.
f) Declara-se que o major João Gomes da Costa Ramos, o tenente Luiz Valentim Deslandes o o alferes Ber-
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nardino dos Santos, todos de cavalaria, os dois primeiros em disponibilidade e o último supranumerário, chegaram à sua altura para entrar nos respectivos quadros.
g) Declara-se que o capitão veterinário, em disponibilidade, João Henriques Barroso Tierno chegou à sua
altura para entrar no respectivo quadro.

h) Declara-se que o alferes veterinário José Teotónio
Pereira Prestes da Fonseca, promovido a êste põsto pela
Ordem do Exército n." 12, 2.& série, do corrente ano,
conta a antiguidade do referido põsto desde 1 de 0 Novembro findo, nos termos do § único do artigo 95. do
decreto n. o 17 :378, de 27 de Setembro de 1929.
i) Declara-se que o tenente do quadro auxiliar do serviço de saúde, supranumerário, Alfredo da Palma Vaz
chegou à sua altura para entrar no respectivo quadro.
j) Declara-se que o a1feres do secretariado militar,
supranumerário, Marcelino Esteves chegou à sua altura
para entrar no respectivo quadro.
k) 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 do Março
de 1927, durante o ano de 1932:
Infantaria

Tenente-coronel Júlio Garcez de Lencastre.
Major José Casimiro Vieira de Abreu.
Capitãis:
Adolfo de Jesus Leopoldo.
Rogério Augusto.
Celestino Baptista da Silva.
João César Correia Mendes.
Manuel Ribeiro da Laje.
Manuel da Silva Palma Mestre.
João de Araújo Pissarra.
Francisco Simões dos Santos.
Inácio Chumbo.
Alexandre Tomaz Gil.
Leopoldo Leal Dias.
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Jaime Augusto dos Santos Borges.
José Vicente Ferreira.
J oão Evangelista Gonçalves.
Tenentes:
Joaquim Augusto Pinto Ribeiro.
Daniel Alberto Machado, miliciano do quadro especial.
Luiz Manuel de Azevedo.
Manuel Anacleto Pereira.
Gualtar Monteiro Alves.
Francisco António Diogo.
Alferes Francisco Inácio Moreira.
Tenentes:
•

I

José António de Morais Parra.
Benjamim Luiz Ribeiro.
Eduardo Emiliano Rêgo,
José Jacinto Figueiras.
Alferes:
Manuel de Carvalho.
Álvaro Aníbal Borges.
Tenentes:
Delfim Pais Lopes.
António Lourenço Guedes.
Alferes José Pereira.
Tenentes:
Vergílio Rodrigues de Almeida Paiva.
Oarlos Augusto Martins.
Alferes António José Pinto da Silva.
Tenentes:
Nicolau Barbosa da Fonseca, miliciano do quadro especial.
Armando Alberto de Morais da Oosta Flórido.
Caetano Alves Teixeira.
Inácio Maria de Aça Castelo Branco.
Alberto António Rodrigues Praça.
José Maria Rocha.
Joaquim Tomaz Bramão,
José Lobato de Vasconcelos Galvão.
Feliciano Nogueira.
Adelino Soares.
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Alferes:
Bento Teodósio Tomaz Cabrita, com a patente de tenente.
José Alexandre de Campos Barbosa Vieira.
Fortunato António.
José Maria Ribeiro.
Artilharia

Major Jacinto José do Nascimento Moura.
Capitãís :

Leão do Sacramento Monteiro.
Alexandre António Moura de Azevedo.
Augusto Dantas Pimenta Serrão de Faria Pereira.
Cavalaria

Capitãis:
José Maria Bragança.
Avelino Ferreira Barbosa.
Álvaro dos Santos.
Tenentes:
António Albino Ramos Neto.

Manuel Pores.
Alferes Carlos Alberto de Oliveira Moreira.
Serviço de administração militar

Capitão Manuel Alves Morgado.
'Tenentes:
Vasco Gonçalves Branco, miliciano do quadro especial.
José Gonçalves Palhares Júnior, miliciano do quadro
especial.
António Maria Varela Lopes, miliciano do quadro especial.
Salvador Pereira da Silva.
Arnaldo da Costa Moura.
Alferes Abel António Nogueira.
Seoretariado militar

Alferes, com a patente de tenente, Luiz de Lima Castela.
Tenente Boaventura Vieira da Silva.
Alferes Francisco Maria da Purificação Alves Ribeiro.
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Quadro auxiliar de artilharia

Tenentes:
Manuel Joaquim de Freitas.
Júlio Meira de Amorim.
Manuel Simões Tejo.
Alferes, com a patente de tenente, Amadeu Eduardo
de Campos Beltrão Ferreira Viana.'
Quadro auxiliar de engenharia

Alferes Manuel Pereira Patrício.

8.

°-

ftliuistério da Gucl'l'a- 2.a Dircc~áo Gcral- 3.1i Rellílrti~áo

a) Rectificados se publicam os vencimentos a que têm
direito os oficiais na situação de reserva, em substituição
dos que lhes foram atribuídos:

Pela Ordem do Exército n." 16, 2.1i série, do corrente ano:
.
Tenente-coronel Salustiano de Sousa Correia, 570~13,
sendo: pensão de reserva, 28M32; lei n. ° 888, 28~13;
'lei n.? 1:332, 213~80; 0,14 por cento, 46~88; do vencimento total 253t$20 são pela província de Moçambique e 94~95 pela de Timor. Tem 2 aumontos de 10 por
cento sôbre o soldo, 54 anos de serviço e 224 períodos.
Capitão Guilhermino da Purificação Mendes, 288,$72,
sendo: pensão de reserva, Hl7~50; lei n. ° 888, 19~75;
lei n. o 1:332, 5M30; 0,14 por cento, 16617; do vencimento total 27M8 são pela provincia de Angola e 20~61
pela de Timor. Tem 1 aumento do 10 por cento sobre
o soldo, 42 anos do serviço e 84 periodos.
Capitão José Soares Ferreira, 2731535, sendo: pensão
de reserva, 192650; lei u.? 888, 19~25; lei n." 1:332,
46620; 0,14 por cento, 15640; do vencimento total
33~30 são pela província de Angola e 26664 pela de
Moçambique. Tom 1 aumento do 10 por cento sobre o
sõldo, 41 anos do serviço o 80 períodos.
Capitão Roberto de Figueiredo, 279~16, sendo: pensão de reserva, 184t$09; lein.0888, 18~40; lei n." 1:332,
581$90; 0,14 por cento, 17~77; do vencimento total
32~45 são pela província de Angola o 51~92 pela de
Moçambique. Tem 43 anos de serviço e 73 períodos.
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Capitão José Joaquim Afonso, 254697, sendo: pensão de reserva, 1756; lei n." 888,17650; lei n.? 1:332,
426; 0,14 por cento, 20{)47; do vencimento total 12~42
são pelo Estado da índia e 31605 pela provincia de
Moçambique. Tem 41 anos de serviço e 117 períodos.
Capitão José Martins, 163~76, sendo: pensão de reserva, 152650; lei n, ° 888, 9t$15; 0,14 por cento, 2t$11 ;
do vencimento total 4696 são pela província de Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por cento sóbre o soldo,
33 anos de serviço e 11 períodos.
Capitão José Cândido Martinó, 416687, sendo: pensão
de reserva, 274650; lei n." 888, 27645; lei n." 1:332,
109680; 0,14 por cento, 5612. Tem 4 aumentos de 10
por cento sõbre o sõldo, 45 anos de serviço e 20 períodos.
Capitão José Augusto Teles, 142675, sendo: pensão
de reserva, 137679; 0,14 por cento, 4696. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo, 26 anos de serviço, 22 períodos e diferencial.
Tenente Torpes José, 216t$55, sendo: pensão de reserva, 177650; lei n." 888,17675; lei n." 1:332, 21630.
Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o soldo e 38 anos
de serviço.
Alferes António de Oliveira, 44663, sendo: pensão de
reserva, 43t$90; 0,14 por cento, ~73. Tem 14 anos de
serviço e 5 períodos. ftste oficial foi considerado tenente quando é somente alferes.
Pela Ordem do Exército n. ° 17, 2. a série, do corrente ano:
Tenente, separado do serviço, José Augusto de Araújo,
106il47, sendo: pensão, 102645; 0,14 por cento, 4602;
do vencimento total 11682 são pela província de Angola.
Tem 27 anos de serviço e 2ó períodos.
b) Vencimentos que, nos termos da lei n.? 1:668, de 9
de Setembro de 1924, e decreto n.? 20:247, de 24 de
Agosto de 1931, competem aos oficiais em seguida mencionados, transferidos para a situação de reserva:
General Hamílcar de Castro Abreu e Mota, 856680,
sendo: pensão de reserva, 5046; lei n. ° 888, 50640; lei
n.? 1:332, 30:M40. Tem 5 anos de pôsto e 50 anos de
serviço.
Ooronel de artilharia Frederico António Ferreira de
Simas, 451653, sendo: pensão de reserva, 327,$20; lei
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Generais
Adriano Abílio de Sá, 1.022698,
ssndo : pensão de
reforma, 504~; lei n. 888, 501340; lei n. ° 1 :33~, 403620;·
0,14 por cento, 65t5H8; do vencimento total 204t$õ9 são
pela província de Moçambique e 2231519 pelo Ministério
do Comércio
e Comunicações.
Tem 55 anos de serviço,
5 anos de posto e ln9 períorlos.
Alberto
Carlos de Morais Carvalho, 6231565, sondo:
pensão de reforma, 37M; lei n.? 888, BU50; lei D.O 1:332,
1806; 0,14 por cento. 31ll15; do vencimento tota1119~42
são polo Estudo da Índia, 9:!~88 pelo Ministério das Finanças e 66634 pelo Ministério do Interior. Tem 47 anos
do serviço e 89 períodos.
Augusto César Ribeiro de Carvalho, 552~75, sendo:
pensão do reforma, 37M; lei n." 888, 37tS50; lei n.? 1:332,
13513; 0,14 por cento, 5/}25. Tem 44 anos de serviço e 15
períodos.
Carlos Nf1y Ferreira,
303~63, sendo: pensão de reforma, 233;$:36; lei n.? 888, 23iS23; loi n.? 1:332, 27688;
0,14 por cento, 20D16; do vencimento
total 87/}89 são
pela província de Moçambique. Tom 38 anos de serviço,
80 períodos e limito de vencimentos do coronel.
Félix Anastácio
Soeiro, 259~28,
sendo:
pensão de
reforma, 219~27; lei D.O 888, 21tl!92; lei H.O 1:332, 81377;
0,14 por cento, 9~32; do vencimento
total 7~20 são
pela província de Angola e 64882 pelo Ministério do Interior. Tem 36 anos de serviço, 37 períodos o limite de
vencimentos
de coronel.
Jerónimo da Piedade Rolo, 2521598, sendo: pensão de
reforma, 219627; lei n. o 888, 21692; loi n. ° 1:33g, 8fJ,77 ;
0,14 por cento, 3!s02; do vencimento
total 7{302 Rão
pela província de Moçambique. Tem 3G anos de serviço,
12 períodos e limite de vencimentos de coronol.
João Barbeiro da Silva, 23M75, sendo : pensão de reforma, 212fJ,72; lei n. o 888, 21627 j O,U por cento, 1{376;
do vencimento
total 6fJ,73 são pela província de Mocambique. Tem 35 aDOS do serviço, 7 poríodos e limite de
vencimentos
de coronel.
João José Pereira Dias, 652t350, sondo: pensão de reforma, 37M; loi n." 888, 37fJ,50j lei n." 1:332, 2406.
Tem 51 anos de serviço .
.José Caetano Ribeiro Viana, 329573, sondo: pensão
U
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de reforma,
23h690;
II j D.O 888, 23b80; lf'i n." 1:332,
38b22; 0,1.4 por cento. 28672; do vencimento total 7G,)U!J
são pela p rovíncia do Moçatnbique.
Tr-m 13\) UIlOS 'do
serviço,
11-! perlo dos o limite de voncimontus
de coro-

nel.

José Domingues Poros, 889: 19, scrido : pensão de 1'0forma, 504r5; lei n." 888, DOMO; lei 11.0 1:33~, 322~i)6;
0,1-4 por cento, 12623. 'I'em D1 anos do serviço, 5 auo s
do pÔRtO (I ,W períodos.
.Iosé Pedro do Lemos, 1.0fJT61!1, sondo: ponsão df' reforma, 5046; lei D.O 888, tJuó ..W; lei u." 1::3:32, 443,562;
0,14 por cento, 59627; do voucim cnto total 204601 lião
pela província
de l\1oçambiquo
e 74618 pulo Ministério
do Interior.
Tom 57 anos do serviço, r> iI!lOS de posto o
12G períodos.
Muuuel Godinho
Caeiro, 275893, sendo: pensão 00 reforma, :..l326:3G; lei n." 888, :.%523; lei 11.° 1:11132,181-58;
U,14 por cento, 1tS76; do vencimento
total 7;)..I.õ silo pela
provincia
do Moçambique.
Tom 37 anos do serv içu, 7
períodos
e limite de \'ol1cirncntos
do coronel.
l\fnnllol Petlro Freire l\[arq~es,
1.(101/)28, 81'1\(10: prnsão de reforma,
5046; lei 11.° 888, 50,540; 10i n." 1:332,
362ll88; 0.14 por cento, 8-!b; do vonr-imoutn total 188~92
são pela província
do Augola. 75ó51i polu d« ().!I)O Verde
e 1861)9 pela do Macau. Tom 53 anos de sorviço, 5 anos
dr posto o :!:>1 pf'ríodo~.
Paulo
Jú.lice,
288;SOt,
sondo:
pensão do roforma,
231645; lei 0.° 888, 23i114; loi n." 1::332, DJ25; 0,1-1,
por conto, 2·ir)20; do Vl'TlcilDputo total i)(jt) !Ião pelo Estudo da, India. Tem :30 !lUOS de sorviço , Ul pr-ríodos
e 1imito (le vencimentos
de coronel com di ferpncia J.
Rnilllundo
Josó de Quiutunilhu,
[)43tS2(>, sondo : I)('nsão dl' reforma,
37:M72; lei u." 888, 37é~7; lei II," 1:H32,
119b27: 0,14 por cento, 14~; do voncimvnto
total 37bnü
~ão pela província
<ln Macau
o 126G3 pelo Estado da
Iudia. Tom 4:\ Imos df' sen'ic;o o 40 perí()do:;.
Hoborto Rodrigll s l\I('nd(l~, H:!:MO\), I:)(,Jldo: pensão elo
rrforma, 2;")566:3; lei 11.° 888, 2Mõ6; ll'Í TI.o 1 ::33:!, 40;)90.
Tem 39 anos do sel'vi~o e limite elo Vl'JlcimentoR de curonel com difel'pnciat.
Teófilo JORé da Trindado,
8Rflt502, Rrllllo: p0mão do
reforma,
f)0-48; lei 11.° 888, 50:$-l0; l(li n.o l::lil:!, BO:!b-!O;
0,14 por ceuto. 288:!:!; do veueimento
total 88;)f)0 "ii,o }leIa
província
do Moça 111bique. Telll 50 ~1lI0S de s0J'Yi<;0,
[)
,1ll0S de pôsto e 60 periodos.
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Coronéis

.Abílio

do Sousa Ripado do Vasconcelos
Quaresma,
263t$59, sendo: pensão do reforma, 228M7 ; lei n.? 888,
22iS84; lei n." 1:332, 9,513; 0,14 por cento, 3h15; do
vencimento
total 71132 são pela província
de Angola.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo, 36 anos
do serviço e 12 períodos.
Afonso do Albuquerque
Martins, 41R~34, sendo: pensão de reforma. 304692; lei n." 888, 30h·19; lei n.? 1:332,
73M8; O, lo! por cento, fM75; do vencimento total 20~ ..W
são pela província do Mocambiquo.
Tem 2 aumentos de
10 por cento sôbre o sôldo, 41 anos do serviço e 32 períodos.
Alexandre Martins Mourão, 416b28,
sendo: pensão
de reforma,
20M60; lei n." 888, 2911l6; lei n." 1:RH2,
93iS3l; 0,14 por conto, 2b:!1; do vencimento total 9iS68
são pela província de Angola e 9>'568pelo Ministério das
Finanças.
Tem 1 aumento
de 10 por conto sõbre o
sôldo, 43 anos de serviço e 8 pertodos.
Alfredo Júlio de Lima Dias, 37Hr$73, sendo: pensão
de roforma, 270D; lei n.? 888, 27{/J; lei n." 1:332, õ4t$;
0,14 por cento, 22{/J73j do vencimento total 91$34: são
pela província de Angola, 9iS3-i pela província da Guiné
e 28t$U2 pela província do Moçambique. Tem 1 aumento
de 10 por cento sobre o sõldo, 40 MOS de serviço e 82
períodos.
Alfredo : Frederico
de Albuquerque
Felner, 4931593,
sendo: pensão de reforma,· 297r$; lei n." 88~, 29fj70; lei
0.° 1:332, 142{/J56j 0,14 por cento, 24~G7 j do vencimento total 31{/J:)2são pela província de Angola. e 10tS50
pelo Estadc da índia. 'I'em 1 aumento do 10 por cento
sôb ro o sõldo, 47 unos do serviço o 89 períodos.
António
Augusto
Álvares
Pereira. 35M37, sendo:
pensão cle reforma, 270tS; lei n.? 888, 27{f,j lei n." 1:332,
ó4t$; 0,14 por cento, M37; do vencimento total 8iS93
são pela província de Mocamhiquo. Tem 1 aumento de 10
por conto sôbro o 861(10, 40 anos de serviço o 23 períodos.
António Cândido Cerdeira de Almoida Soeiro Gamboa,
428~4:7, senrlo : ponsão do reforma. 316tS80j lei n.? 888,
3ltil68; loi n,° 1 :33:3, 7GB03j 0,1.1 pOI' cento, 3696 j do
vencimento
total 10tH5 são pela província UfI Moçam bique. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o soldo,
41 unos do servico e 13 períodos.
António da Cunha Prelada. 453:576, sendo: pensão do
reforma, 327iS20; lei n." 888,321'$72; loi n.? 1:332,91661;
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0,14 por conto, 2tS~3; do vencimento total 106RO são
pela províucia de Moçumbique. Tom 2 aumentos de 10
por cento sõbre o sôldo, 42 unos de serviço, 7 períodos
o diferencial.
António Eduardo Romeiras de Macedo, 544~27, sendo:
pensão de reforma,
32GJ70; lei n.? 888, 32~G7; loi
n. o 1:332, H367 J; 0,14 por cento, 41~16; do vencimento
total 153,)81 são peln província
de Angola. Tem 2 aumentos de 10 por couto sôbre o sõldo, 46 anos de serviço e 135 períodos.
António Ernesto Borges, 5161592, sendo: pensão de
reforma,
3201$70; lei 11.° 8~8, 3~t5()7; lei 11.° 1:332,
117661; O,l-i por conto, 39~9J; do vencimento total
129rS14 são pela província de ~Iacau. Tem :! aumentos
de 10 por cento sôbro o sôldo, 44 anos de serviço e
131 períodos.
António Maria de Barros e Vasconcelos
da Cruz Sobral, 435t5U6, sendo: pensão de reforma,
312~8.i; lei
n.? 88H, 31~28; lei 11.° 1:3:32.87659;
0,14 por cento,
3t$35. Tom 2 auruontos do 10 por cento sôbre o soldo,
42 anos de serviço fl 11 penedos.
António Maria da Sil VIL, 49-1628, sendo: pensão de
reforma, 297t5; Iri n." 888,29670;
lei 11." 1:332. llRt580;
0,14 pOI' cento, 48t578; do vencimento total 197670 são
pela província de Angola o 98;585 pelo Ministério do Interior. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o soldo,
45 anos do serviço e 176 períodos.
António
Rodrigues
Montês, 37\'620. senrio ; pensão
de reforma,
258tS54; lei n." 888, ~M85; lei n." 1:3\2,
72~39; 0,14 por cento, 22M2; do vencimento total 11762G
são pelo Ministério das Colónius. 2760G pelo l\1inistól'io
das Finanças
e 9b02 pr-lo Ministério do Interior.
Tem
42 anos do serviço o 8D períodos.
Artur
César ~lonteil'o Guim arãis, 402637, sendo :
pensão do reforma,
36131502; lei n. ° 888, 3G§)i3ü; lei
D.O 1:332, 8M12; O,1-1 por cento, MO;3; do vencimento
total 12.6 são pula província .le Moçambique. Tem i3 aumentes do 10 por conto sôbre o sõldo, 41 anos de ser"iço, 17 períodos o
ferl'neia!.
Artur Torcato d(~\fonl'a Coutinho do Almeida de Eçn,
399t540, sendo : pensão dn raformn, 284·3-10; !t,i n." 888,
28M4;
lei D.O 1:3:32, 796GB; 0,14 por couto, G:.93; do
vencimonto
total 19601 são pela província de Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por conto sôbre o sõldo,
42 anos de serviço e 25 períodos.
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Augusto
César Taveira,
438aG9, sondo : pensão de
roformu,
2jOa; loi n." 888, '2íl$; h'i n ." 1:33~. 129560;
0,14 por cento. 1 :?ó09; do vencimento total 8-!tS são pela
p rovíucin
do Augol a, 'I'cm 47 anos de serviço o 48 periodos.
.
A ugusto Cândido
dr Sonsa Araújo,
5:!'2:)06, sendo ~
pensão
do rr-forrua, 326~70;
lei 11.° 888. 3:M67; lei
11.° 1::3B~. 130,)68; O,U por couto. 3'2601; do vencimonto total iHó8U :-:\0 pr-lo Ministé no rio Interior.
1O-l1t~.j0
polu p rovíucia de Moçambique
e 236:.W pelo Estudo da Índia. 'I'om '2 numontos de 10 por cento sobre o sõldo,
45 anos do serviço e lU!) períodos.
Augusto
António
de Macedo
Pinto, 5031520; seudo :
pensão
ele reforma,
3~(ilnO;
Ipi n." j-:88. 3~ali7; lei
n." 1:332, 117Ó61; 0,14 por <:0I1tO, 2682~; (lo vencimonto total 137~20 são pela províucia
do AllI!OIa, H-I,tS30
pelo Ministério
das Finanças
o 34,)3n p('10 Ministério
do
Interior,
'1'1'111 :3 aumentos
dr lO por conto sôbro O
801do, 44 unos dtl scrvico r 86 períodos.
Aurélio
Antuues da Silvn Monteiro,
(i00b8~, sendo:
pensão do rr-Iorma, 326670; lei n. ° 888, 32'!5G7; lei
n.? 1:3132, 19(it50~; 0,14 por cento, [>H4f>; do vencimento total 3411$3~ são peja provlncin do ?lfoçambiqtlE\.
Tom 2 aumentos
de 10 por ceu to sõbre O soldo, 50 anos
do serviço (I 1R2 porfudos.
Bemviudo do Carmo Leal Gtlilllllrnis,
4B9504. sondo:
pensão
do refurma , 31:M84; lpi D. 8~8, 3lb28; lei
11.° 1:1332. 8H50; O,H por cento, 8rS23; do voncimento
total :201159+ são pr-la província
dl\ Angola.
Tem :3 UlImentos de 10 pOI' cento sôbre o soldo, 42 anos do serviço e 27 períodos.
Cm'los Allgllsto Vorguoiro,
421~34, sendo: ponsão de
reforma,
2,0,$; lei 11.° 888, 27f>; lri n.O 1::33:3,118580;
0,14 p(\r crnto, óf.í5J; rio v('n('in1('nto
totlll 9t$l5 são
pela província
do Allgola.
Tem 46 IJIlOS dr servic:o e
22 pnl'Íodos.
Cipriano
Forja;>;. 253tS-!7. spndo: pensão do roforma,
20íi$70; lei n." 88R, 20t\77j lei n.O 1::332. 8:$:30; 0,14
]lar ('f'flto, Hi6íO; <10 voncilTJ('oto
total 49é28 sAo ppla
província
do 'llimor.
'l'<'m 1 Ull!llpnto de 10 por cento
sObro o sOldo como tonellte-coron01,
36 allos dfl S8rvic:O,
70 períodos
e limito de veJjcimontos
de tl'nente-coro
neL
Francisco
Afonso
Cbcrlas
Santana,
491;$61, sPl1do:
ponsfto do reforma,
3:?G,570; loi TI.O 888, B2·~6'j; lf'i
U
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n.o1:33:3, 117r$G1; 0,14 por cento, 14663; do vencimento
total 67002 são pela província de Moçambique. Tom 2
aumentos
de 10 por cento subro o soldo, 44 anos de
serviço e 48 períodos.
Francisco António Martins de Barros, 2161546, sendo:
pensão de reforma,
183:518; lei n." 888, 18;$31; 0,14
por cento, 146\)7; do vencimento total óM63 são pela
província
de 1\fo<;ambique. 'rem 35 anos de serviço, 69
períodos e limite de vt-nuirueutos
de tenente-coronel.
Francisco Joaquim Allwrto, 223;584, sendo: pensão do
reforma,
183618; 1 - n." 888, 18631; 0,14 por cento,
22t$35; do vencimento total ~Mi)8 são pela província de
Angola c 31;S97 pela pro\'Íncin do 'I'imor. 1'0m 35 anos
de serviço, 103 períodos o limite de vancimentos
de tenenb~-coronel.
Francisco
José Pinto. 391058, sendo: pensão de reforma, 2976; lei u." 888, 29670; lei n." 1:332, 59540;
0,14 por cento, 5J4ô. 'rem ~ aumentos de 10 por cento
sõbre o sôhlo, 40 anos de serviço o 18 períodos.
Ernosto
Augusto
da Cunha Ferraz, 489a58, sendo:
pensão de roforma,
339662;
lei n." 888, 313;$96; lei
n." 1:33:3, 10-{667; 0,14 por cento, 7~33. Tom 2 aumentos de 10 por cento sôbro o soldo, 43 anos de serviço, 23 períodos (3 diferencial.
.
Francisco
:\faria Cabrul da França,
515t5i30, sendo:
pen 'ão do reforma,
32ü;5íO; lei 11.° 888, 32~67; lei
n." 1:332, 14-3674; 0,14 por cento, 12619; do vencimento total 336üO são pela província do Angola. Tem
2 'aumentos
de 10 por cento sobre o sôldo, 46 anos de
serviço e 40 períodos.
Guilherme António Potíor do Lima, 53ô~37, sondo:
pensão
do reforma,
28h)32;
lei u. ° .888,
28613; lei
n.? 1:332, 180lí04; 0,14 por couto, 46;)88; do vencimento total 32l5t502 são pela província
do Moçambique,
Tem 2 aUllll'ntos de 10 por cento sobre o sõldo como
tenouto-coronel,
51 anos do serviço, 266 períodos e li.
mito de vcncim0utos de tonentecoronel.
Jacinto Maria da Rocha Rodrigues
Bastos, 529;$03,
sendo : p<>nsílo do rl'forma, 3596:37; lei D. ° tl88, 3M93;
lei u." 1:332, 120537; 0,14 por cento, .J~36; do vencimento total 12:>02 são pela província
de Moçambique.
'rem 3 aumentos .-Ie 10 por cento sõbre o sôldo, 44 anos
do serviço c lB períodos.
João Augusto Silvano, 240fiJOB, sondo: ponsão de reforma, 212672;
lei n." 888, 21627; 0,14 por cento,
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6;$04; do vencimento total 13671 são pela província de
Angola. Tem 35 anos de serviço e 24 períodos.
João Carlos Mascarenhas de Melo, 563628, seudo :
pensão de reforma, 374637; lei n. ° 888, 37643; lei
n." 1:332, 149~74; 0,14 por cento, 1674. Tem 3 aumentos de 10 por cento sobre o sôldo, 45 anos de serviço, 5 períodos e diferencial.
João Maria de Aguiar, 461608, sendo: pensão de reforma, 327~20; lei n.? 888, 32672; lei n.? 1:332,78652;
0,14 por cento, 22,$64; do vencimento total 67;$44 são
pela província de Angola. Tem 2 aumentos de 10 por
cento sõbre o sõldo, 41 anos de serviço, 71 períodos e
diferencial.
João Miguel Monteiro, 191678, sendo: pensão de reforma, 186654; lei n. ° 888, 3a73; 0,14 por cento, 1a51;
do vencimento total 6618 são pelo Estado da Índia. Tem
31 anos de serviço e 6 períodos.
Joaquim Félix, 30M1l, sendo: pensão de reforma,
232,$50; lei n. ° 888, 231$25; lei n. ° 1:332, 46650; 0,14
por cento, 2686. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre
o sõldo de tenente-coronel, 40 anos de serviço, 12 períodos e limito do vencimentos de tenente-coronel.
Joaquim Pereira Oardoso Júnior, 351633, sendo: pensão do reforma, 245645; lei u." 888, 2465-1; lei n.? 1:332,
49,$09;0,14 por cento, 32~25; do vencimento total 166682
são pela província do Angola. Tom 40 anos de serviço
e 128 períodos.
José António de Araújo Júnior, 570650, sendo: pensão
de reforma, 2976; lei n.? 888, 29~70; lei n." 1:332,
201a96; 0,14 por cento, 46a84; do vencimento total
55Ó33 são pela província de Angola, 771$47 pela província de Moçambique e 44~26 pela província da Guiné.
Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o solde, 52 anos
de serviço e 169 períodos.
José Augusto Rodrigues, 4521$87, sendo: ponsão de
reforma, 291660; lei n." 888,29616; lei n.? 1:332,93631;
0,14 por conto, 38680; do vencimento total 10;$53 são
pela província do Angola, 94;$78 pela província de Moçambique e 10,$53pela província de Macau. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o sôldo, 43 anos de serviço e 140 períodos.
José Bernardino de Sousa Romano, 204684, sendo:
pensão de reforma, 1931509; lei n." 888, 7672; 0,14 por
cento, 4t$03; do vencimento total 6840 são pela província
do Angola. Tem 32 anos de serviço e 16 períodos.
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José Carlos Plantier
Martins. 550608, sendo: pensão
de reforma, 341~70; lei n." 888. H4ól7; lei n. o 1:332,
164001; 0,14 por cento, 10620. Tem 2 aumentos do 10
por conto sobre o sõldo, 47 anos de serviço, 32 períodos
e diferencial.
José Correia de Mendonça, 460611, sendo : pensão de
reforma, 33M34; lei n.? 888, 33bl3; loi u.? 1:332, 92677;
0,14 por conto, 2 87; do vencimento total 10;595 são pela
província do Angola. Tem :3 aumentos dr> 10 por cento
sõbre o sõldo, 42 anos do serviço, 9 períudos o diferencial.
José da Costa Pereira, 545679, sendo : pensão do 1'0forma, 3261)70; lei n.o888, 32,567; ll'i n.? 1:332,1413674;
0,14 por conto, 42;5G8; do vencimento
total 142638
são pelo Estado da. índia. 'rem 2 numontos do 10 por
sõbre o sôldo, 46 anos do serviço e 140 períodos.
José Eduardo Valojo Marq ues, 48~61l, sendo: pensao
de reforma, 335· 48; lei n. o 888, :33· Õ 1; lei n. o 1 :332,
107;535; 0,14 por conto, ;):)74. Tem 2 aumentos de 10
por cento sõbre o soldo, 43 anos do serviço, 18 períodos e diferencial.
J osé Luiz Lobo da Costa, 220d:l7, sendo : pensão do
reforma,
193609; lei n.? 8 8. 7J72;
por cento,
20t!!lG; do vencimento
total B4&5:! silo pela província
de Angola. 'l'0J1l 32 anos de serviço e 80 poriodos.
Josó Marcelino Carrilho, 2G0,50:l, soudo : ponsão de
reforma,
205672;
lei n. o 888, 20:$57; lei n, o 1 :332,
32691; 0,14 por cento, M73. 'rem 00 anos dó serviço,
8 períodos
o limito de "eu cimentos dr tenento·coronel.
José ... areiso Ferreira
de Passos, ;>74tS95, sondo : pensão de reforma, 297'; lei n.o 888, :!9;) 70; lei u,o 1:332,
201696;
0,14 por cento 46,>29; do vencimento
total
11;505 silo pela p rovfucia do Angola, 5[)r528 ppla província de ::\Ioçambique e 88· H polo Estado da India. Tem
1 aumento do 10 por cento sobre o ROIdo, 52 anos do
serviço o 1G7 perlodos.
José Vicente Causado, 204:77, sondo: pensão de roforma, 24 6-10; lei n. o 8~8, :!4,s84; lei n. o 1:3B:!, 19t)87 ;
0,14 por cento, 1· 56; do vencimento total 7 ;.)üG são pela
província
de Moçambiquo.
Tom 1 aumento de 10 por
cento sôbre o 'üldo, ;~7 anos de serviço e t) períodos.
Júlio Oésar Oom, 332tS2:!, seudo : pensão do n-Iorma,
268 50; loi n. o 888, 261585; ll,i u. o 1 :3B2, 3~622; 0,14
por conto, 4~)6f); do vencimento total 81)74 são pelo Estado da índia. 'rem 1 aumento do 10 por cento sõbre
o sõldo, :l8 anos de serviço, 16 períodos o diferencial,
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Lúcio Gcncalves
N UMS, 378r5D:3, sondo: pensão de
reforma, 291~20; lei n." 888,.29t512; lpi n.? 1:332, 49688;
0,14 por cento, 8673; do vencimento
total 9~2J são
pela província
de Moçambique.
Tum 1 aumento de 10
por conto sõbro O sôldo, 41 anos de serviço, 30 períodos
e diferencial.
Manuel Augusto
de Matos Cordeiro, 440,)83, sendo:
pensão de reforma,
312~tsJ;
lei n.? 888, 31628; lei
n. ° 1:332, 871'559; U,14 por cento, 9614; do vencimonto
total 1O~4U são P0!a província
de Moçambique e 20b98
pelo Estado da Índia. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sõbre o soldo, 4:? anos de serviço e :30 períodos.
Manuel Augusto Teixeira de Custro, :3781518, sendo:
pensão
de reforma,
2976; lei n ," 888, 2\:M70; lei
n.? 1:332, 47t$f>2; 0,14 por cento, 3~Ç)6. Tpm 2 aumentos
de 10 por cento sobre o sôldo, 39 anos de serviço e
13 períodos.
Manuel Joaquim Alvos de Brito, ~59t534, sendo: pensão de reforma,
23~~; lei n.? 888, 2:3i!40; 0,14 por
cento, 11'594. Tem 1 aumento de lU por cento sõbre o
sôldo, 3f> anos de serviço e 7 períodos.
Manuel José Pereira Caldas, 397;524, sendo: pensão
de reforma,
313576; lei 0.° 888, 31ó37; lei n.? 1:332,
50~20; 0,14 por cento, M91. Tom 2 aumontos de 10
por cento sôbre o soldo, 39 anos de serviço, 6 períodos
e diferencial.
Manuel José Pinto Osório, 399tSGG. sendo: pensão de
reforma,
31M62;
lei n." 8138, 31t$56; lei n.? 1:332,
50tH9; 0,14 por cento, 1699; 1'em' 2 aumentos de 10
por cento sôbro o sõldo, 39 unos de serviço, 6 períodos
e diferencial.
Manuel Maria Coelho, 3G1~94, sendo: pensão de reforma, 270tS; lei n. ° 888, 27 {/J; loi n. o l::m2, 59,64°1
0,14 por cento, 5554; do vencimento total 181509 silo pela
província
de Angola. Tem 1 aumento do 10 por conto
sobre o sõldo, 40 anos de serviço e 20 períodos.
Miguel Vitorino Pereira Garcia, 403655, sendo: pensão de reforma, 284tHO; lei n.? 88"l, 28644; lei n.? 1:3;32,
79tS63; 0,14 por cento, 11~08; do vencimento total 19 :31
são pela província de Moçambiquo,9$60
pela província
de Angola e 163tS33 pelo Ministério das Fiuancas. Tem
1 aumento de 10 por cento sôbre o sôldo, 42 anos do
serviço e 40 períodos.
D. Nuno Maria de Figueiredo
Cabral da Câmara,
421;$70, sendo: pensão de reforma, 304~92; lei n. ° 888,
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lpi n. o 1 i33:?, 73:51 R; 0,14 por cento, 13M1; do
vencinieuto
total 41b14 ~fio pela província do Meçambique. Tt-m 2 aumeutos
de 10 por cento sõbre o sôlrlo,
4,1 nuos dt' serviço o 43 períodos.
Sebastião
Antóuio Leitão Júnior, 4B:?·'l21, sendo : ponsilo do reforma,
270b; loi 11.0 8~8. 27f;,; lei n o 1:332,
1()8!.~; 0,14 por ceuro, 27b21 ; do vencimento total 76f;,80
são pi-ln provtncia dr l\loç';,mbiCjIlt'. '1'. m 45 anos de serviço t' 1<J8 pr-rtodos.
Sebastião
l\1('~(I'llta COITPi" Op Olívoira, 454b22, sondo :
pensão
de reforma,
H2Ub7ü; k-i 11.° 888, 3~~07; lei
n." 1:H32. 89MH; 0,14 Jlor cento, 11,:58; do vencimento
total 10681 são pela pruvínr-ia
dI' Angola. 21;562 pejo
Estado da ín(kt (' l():!t~l[) pelo Ministério
das Financas.
'rem 2 aumentos dt' 10 por cento sobre o soldo, 4~ unos
do serviço E' 3K poríodos.
Simão
PPlI:1 Pacheco.
2~Ot)713. sendo: pensão do roforma. ~4·MPO; lei n.? 888, 24i54R; lei n.? 1:13132,0;579;
0,14 pur (,f~nto. 1,s(i(\; do veucinn-nto total7tS79
são pr-lo
Estado
da Lndru. T('lll 1 aumento d(~ 10 por cento sôbre
o sôldo, 06 unos de senii;o (J G períodos.
Tcnentes-coronóis

Agost Ilho Rodrigues
Pinto Brundão , 25ltS70, sendo:
pensão do reforma,
2:3~·Oli lei n." 888, 18656;0.14
por conto, 1:5]3. TPIll 2 uuruentos do ]0 por e-nte sôbre
o soldo. 34: unos do slrYiço, 4 períodos o diferencial.
António
A ugusto G uorrt-iro, 246617, sendo: pensão
de reforma, 2~1Jü5; lei lJ. ° 881', 2:!M6; 0,14 por cento,
2tS3(i; do veucimonto
total 21MO são pola província
do
Angola.
Tl'lll 2 alllllPntos
do 10 Jlor C<'11to sobre o sôldo,
35 &nos dI' sr!'vic:o e 9 }l('ríot!ol:l. Rrforma nos termos da
lei 0.° l:tHiH.
António
Joaquim Forl'f'il'lt Diniz, 424131:3. sondo: pcnHi10 do reformn,
~5[)·)7f); ll,j lI.O "R8, '2fJ{j,57; loi n.O 1:H32j
122&76; 0,14 por ('l'nto, ~0;505; elo HlIIeimcnl0
total
26MiH Hão pela ]>I'OVílleia do Angula, 2(j~6(j pela província
d(l )1o(':t1ll hi qlH' (1 R:S88 Jwla prO\ íocia de Ou bo
Yerdo.
TC'lli 1 alimento UI' 10 por ('('nto sõbJ'C' o sôldo,
47 a flOS d(l s!'l'Yi('o (I 84 ]wríodos. H('formtl nos termos
da lei 11.° 1:15~.
Antóllio }\faria 13I,t('ll1od(, LaepJ'(la Lnbo. H)6,654, se·nelo:
pensão de rptill'lna,
1 ;{;:~40; 1 i n. o 888, l-MIl; 0,14 por
CUBtO, G;)03; do voncimento
total 11,356 são pelo Estado
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da Índia. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o soldo,
34 anos de serviço e 28 períodos.
Antonino
Rosa, 292~15, sendo: pensão de reforma,
2~0~10; lei n." 888, 22@01; lei 11.° 1:332, 26t$41; 0,14
por cento, 2M63; do vencimento total 30t$75 são pela
província
de Moçambique
e 1M37 pela província
de
S. Tomé e Príncipe.
Tem 1 aumento de 10 por cento
eôbre o sõldo, 38 anos de serviço o 99 porlo.íos.
António de Sousa Pinto Machado Coutinho, 1191'$12,
sendo:
pensão
do reforma,
114t$36; 0,14 por cento,
41'$76. Tem 21 anos de serviço, :!O portodos o diferencial.
António Urbano da Gama Lõbo, 1831'$81,sondo : pensão de reforma,
176870; lei n.? 888, 31'$53; 0,14 por
cento, 3658; do vencimento total 171'$78 são pela província de Moçambique e UrS85 pelo Ministério do Interior.
Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o soldo, 31 anos
de serviço e 15 períodos.
Artur Alberto Meireles de Campos Henriques,
14M27
de pensão de reforma. Tem 26 anos de serviço e diferenciaI.
Augusto de Assiz da Silva Reis, 157617, sendo: pensão de reforma,
15M; 0,14 por cento, 21'$17. Tem 30
anos de serviço e 10 períodos.
Celestino Cláudio dos Santos Cidrais, 4221'$18, sondo :
pensão de roforma,
232;$50; lei n. ° 888, 23625; lei
n. ° 1 :332, 130620; 0.14 por cento, 36623; do vencimento total 21M40 são pela província de Timor. Tem
49 anos de serviço e 167 períodos.
Custódio José Ribeiro, 307622. sendo: pensão de reforma, 2221'$63; lei n. ° 888, 22826; lei n. ° 1:332, 62433.
Tem 42 anos de serviço. Reforma
nos termos da lei
n.? 1:465.
Domingos
José Ferreira
Júnior, 1846:~8, sendo: pensão de reforma,
152~7t;
lei n." 888, 38()5; 0,14 por
cento, 281'$61; do vencimento
total 711'$36 são pela pro·
víncia de Angola. Tem 31 anos de serviço, 146 períodos e limite de vencimentos
de major.
Epífsnio Lopes do Azevedo, 170S69, sendo: pensão
do reforma,
162625; lei n.? 888, 6M9; 0,14 por cento,
1895. Tem 2 aumentos de 10 pOI' cento sobre o soldo,
32 anos de serviço, 9 períodos e limite de vencimentos
de capitão.
Estêvão
Paulo Afonso, 340824, sendo: pensão de reforma, 268t$83; lei n." 888, 26688; lei n.? 1:332, 43ôOl;
0,14 por cento, 6t$52; do vencimento total 17,)70 são
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pela província
de Moçambique. Tem 2 aumentos de 10
por conto sõbre o soldo, 39 anos de serviço, 23 períodos
o diferencial.
Francisco Roque de Aguiar, 592d63, sendo: pensão de
reforma,
281~32; lei n." 888, 28t$13; lei n." 1:R32,
236~30; 0,14 por cento, 4Gt$88; do vencimento total
412~72 são pela província dEI Moçambique. Tem 2 aumentos do 10 por cento sobro o soldo, 56 anos de serviço. e 280 perlodos.
Henrique
de Sousa Monteiro, 319626, sendo: pensão
de reforma, 261647; lei no° 888, 261$14; lei n. o 1:332,
31~37; 0,14 por cento, 1$28. Tem 2 aumentos de 10 por
cento sôbre o soldo, 38 anos de serviço e 1 período.
Jerónimo Caraciolo Correia, 143~72 de pensão de reforma. Tem 27 anos de serviço.
Joaquim
Josó Salema,
302;$98, sendo: pensão de
reforma,
255tSGO; lei n.? 888, 25;$56; lei n." 1:332,
20M4; 0,14 por cento, 1,$38. Tem 1 aumento de 10 por
cento sõbro o sõldo, 37 anos de serviço e 5 pertodos.
Joaquim Zeferino Sequeira de Morais, 207<t$97, sendo:
pensão de reforma, 1761$40; lei n. o 888, 14~11; 0,14 por
cento, 17;$~6; do vencimento total 42t$81 são pela provlncia de Angola. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre
o sõldo de major, 34 anos de serviço e 81 períodos.
João da Costa Mealha. 23M54, sendo: pensão de reforma, 195,$30; lei n." 888, lM62; 0,14 por cento, 2662;
do vencimento total 61528 são pela província de Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o sõldo,
34 anos de serviço e' 11 períodos.
João Francisco Xavier Franco, 146t$54 do pensão ele
reforma. Tem 28 anos de serviço.
João Maria Pinheiro Pinto da Cruz. 217õ37. sendo:
pensão de reforma, 198MOj lei n." 888, 1M87j 0,14 por
Cf'DtO, 3510 j do vencimento
total Gt539 são pela provlncia de Moçambique.
'rem 1 aumento de 10 por cento
sobre o sõldo, 34 anos de serviço e 13 períodos.
João Rodrigues Donato, 128M8 de pensão de reforma.
'rem 26 anos de serviço e diferencial.
João Vitorino do Abrancbes Lemos e Meneses, 132~36
de pensão de reforma. Tem 27 anos de serviço .
José AUO"Ufo1toda Cunha, 396ó80. sendo: pensão de
reforma.
23:?tS50j lei n." ~88. 23:525; lei n.? 1:332,
10215:30; O,H por cento, 38tS75 j do vencimento total
293;$:?8 são pela província de Moçambique. Tem 46 anos
de serviço e 249 períodos.
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José 'Eugénio da Silva, 177li0:3, sendo: pensão de reforma, 1GH,M0; 0,14 por cento, 8653; do vencimento total
171$7f) são pela província de Angola. Tem 2 aumentos do
10 por cento sôb re u soldo de major, 30 anos de HH'\,Í<.;O
o 36 períodos.
José J oaq tlim Freire Correia, 3G7 J4G, sendo : ponsão
de reforma, 2ó4tHO; ]l'i lI.O 888, 2.)t$·H; lei n.? 1:332,
81~31 ; 0,14 por conto, Gt5G4; do vencimcuto total 17 609
são pela província
de ~loí:amhique.
TI>m :3 aumentos
de 10 por cento sobre o sôldo de major, 43 finos de
serviço, 28 períodos o limite de vencimentos
de major.
José Lourenço
de Almeida,
191J74; sendo: pensão
de reforma, 17 7~M; lei n. ° 888, 14t$~0. Tom 34 anos
de serviço.
.
José Marques N oguoira, 10-1M)9
peasão do reforma.
Tem 1 aumento de 10 por conto sôbre o sôl do do capitão com diferencia! f' 21 anos ele serviço.
,J o só Pacheco,
21862D, sendo : pensão de reforma,
204a60; lei li. ° 888, 8,~18; 0,14 1101' conto, fJó51. Tem
2 aumentos de 10 por cento sôbro o sotdo, 32 anos do
serviço, 21 períodos o diforonciul ,
José dos Santos Oliveira, 2:WaO-J., sondo: pensão do
reforma, 201ó50; lei n. o 88H, 20tH5; 0,14 por conto,
7639; do voucimonto total 13150'3 são pela provlucia de
Macau. Tem 1 aumento til' 10 por couto sobre o soldo,
35 anos de serviço r rn pertodcs.
José Maria da Silva Campos Molo (\ Amorim, 1G5t52G
de pensão de reforma. Tem 1 aumento de 10 por conto
sõbre o sôl do com diforoucinl e 27 anos do serviço.
Júlio César da Rocha Gaspar, :345697, sendo: pensão
de reforma, 22:!DG;~; lei n." 88tl, 2262G; lei n," 1:332,
62il:l3j 0,14 por conto, i38r57:'>; do vencimento
total
16M7 silo pela província do Mocarubique o 123~56 pela
Estado da 1ndia. Tem 4~ unos de serviço e 202 períodos.
Luiz da Silva Alves, 2(iOtS12, sendo : pensão de reforma, 204t540; loi 11.° 88R, 206-14; lei n." 1:3:3~. 32h70;
0,14 por cento, 2tS58; do voucirneuto total ü[,GG são
pela província
do Moçumbique,
'l'P!U 1 aumento de
10 por conto sõbro o sóldo, 31) anos do serviço e 12
períodos.
Luiz Henrique Qnintclu, 27;);)3;), f\rndo: pensão elA reforma, 231158H; lei n.O 888, :23618; ll'i n.O 1:3B:3, Hó27;
0,14 por conto, 11602; do \'cncinwnto total li)~28 são
pela província
do Moçambique
e 76G4- pl'lo Estado da
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índia. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o soldo,
;36 anos de serviço e 42 períodos.
Manuel Goncalves
Tavares,
322i589, sendo: pensão
de reforma, 2~1620j lei n." 888, 2~tS12; lei n.? 1:332,
6M93; 0,14 por cento, 17664; do vencimento total 46608
s110 pela província de l\foç'umbiquo. Tem 42 anos do serviço, 90 períodos e limite de vencimentos
de major.
Manuel .Iosé do Sacramento Monteiro, 426tS~4, sendo r
pensão do reforma,
255tS75; lei n. ° 888, '25667; lei
n.? 1:3:12, 102,530; 0,14 por cento, 42tSô2; do vencimonto total 28· 41 são pela província do Mocarnbique,
132660 peja província
de Cabo Verde o 75{;77 pela província da Guiné. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre
Q sôl do, 45 anos de serviço
e 182 períodos.
Silvério António da Conceição, 287651, sendo: pensão
de reforma,
2261530; lei n ,? 888, 22,.563; lei n." 1:332,
3Gt5:?0; 0,14 por cento, ~638. Tem 1 aumento de 10 por
cento sôbre o sõldo, 39 anos de serviço e 10 períodos.
Majores
Abel Augusto de Sousa Penalva, 233536, sendo: pensão de reforma, 193620; lei 1l'I0 888, 19l132j lei n," 1:332,
15tS45; 0,14 por cento, M39; do vencimento total 18690
são pelo Ministério da Agricultura,
Tem 1 aumento de
10 por conto sõbro o solde, 37 anos de serviço e 25 períodos.
A bflio Augusto de Vasconcelos Cardoso, 397695, sendo:
pensão
de reforma,
2541$10; lei n. ° 888, 25tS41; lei
n." 1 :3:32, 111680; 0,14 por cento, GS64; do vencimento
total 86~50 são pela provincia do Moçambique. Tem 2
aumentos
de 10 por cento sobre o sôldo, ·:16 anos de
serviço e 28 períodos.
Reforma
nos termos
da lei
n. ° 1:465.
Adelino Augusto Esteves,
211~G9, sendo: pensão de
reforma, 194rS01; lei n." 888, 150652; 0,14 por cento,
2·H3; do vencimento
total 124.~!)0 são pelo Ministério
das Finanças. Tem 2 aumentos
do 10 por cento sõbre
Q sõldo, 34 anos do serviço
e 9 poríodcs.
Afonso Novais da Rosa, 223tS48, sondo: pensão de
reforma,
177J7.50; lei n. ° 888, 17t575; lei n.? 1:332,
21630; 0,14 por cento, 6t593; do vencimento total 176G4
são pelo Estado da índia
e M88 pela província do Moçarnbique. Tem 1 aumento de 10 por conto sobro o sõldo,
38 anos do serviço, 36 períodos e limite do vencimentos
do capitão.
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Aires Guilherme Teixeira,
R25;5G-t.sendo: pensão de
reforma,
224b84; h,i n." 888, 22~J8; lt'i n." 1:332,
3õ~07; 0,14 por conto, 42~35; do vencimeuto
total
751514 são pela província de Moçambique,
16669 pela
província da Guiné e 116B89 pelo Estado da índia. Tem
2 aumentos de 10 por cento sõbre o sôldo, 39 anos de
serviço e 179 períodos .
. Alexandre Adoodato da Fonseca Veiga, 159BGO, sendo:
pensão de reforma, 15M; 0,14 por cento, 51$60i do vencimento total 10t564 são pela provínciu do Angola. Tem
1 aumento' de 10 por cento sõbre o soldo, 30 anos de
serviço e 26 p.eríodos.
Alfrodo Augusto Hipólito (lorroia Maximiuiauo e Costa,
205b77, sendo: pensão de reforma, 1G7tSf)Oilei n." 888,
16a75; lei n." 1:3:3:3,6iS70; 0,14 por conto, 14682 i do
vencimento
total 5/$1 1 são pela província
de Angola,
22ií86 pela província de Moçambique e M71 pelo Estado da Índia. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre
o soldo, 36 anos de serviço,
77 períodos e limite de
vencimentos
de capitão.
António Antunes
Guerra,
400J33, sendo: pensão de
reforma,
254ÓlOi lei n." 888, 2M-Ui hli n." 1:332,
1111180i 0,14 pOl' cento, 9601 i do vencimento
total
2Gil10 são pela província de Moçambique e 17~40 pelo
Ministório do Interior. Tem 2 aumentos do 10 por conto
sõbro o sôldo, 46 anos de serviço e 38 períodos. Reforma
nos termos da lei n." 1:712.
António Augusto de Almeida o Silva, 131tS60 de pensão de reforma. Tem 1 aumento do 10 por cento sõbre
o sõldo e 25 anos de serviço.
António Esteves,
U9t$21, sendo: pon são de reforma,
140~; 0,14 por cento, 9621; do vencimento total 4,>07
são pela província de Timor e 14tll02 pr-la província do
Macau. Tem 30 anos de serviço f' 47 períodos.
António
Gomos
Pinto Sarmento
Osório,
210.>74,
sendo: pensão de reforma, 194150.,1.;lei D.O 888, 15b52;
0,14 por cento, 1M8. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sôbro o sõldq, 34 anos de serviço fi 5 períodos.
António Joaquim de Andrade, 193tS1S, sendo: pensão
de reforma, 162tll50; lei n. ° 888, líit$:m; 0,14 por conto,
14,543; do vencimento
total lôHj5 são pala província
de Cabo Verde e 16($55 pela província do Moçambique.
Tom 1 aumento de 10 por conto sobre o sôldo, 35 anos
do serviço, 75 períodos e limito do voncimentos
de capitão.
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D. António José de Melo, 140til67, sendo: pensão de
reforma, 134675; 0,14 por cento, 5ó92; do vencimento
total 10t$82 são pela província
de Moçambique. Tom 2
aumentos de 10 por conto sôbre o sôldo, 26 anos de serviço, 28 períodos e limite de vencimentos de capitão.
António J osó Pires Moreira,
21Ot$04, sendo: pensão
de 'reforma, 18-1625; lei n, o 888, 18M2; lei n ,o 1:332,
7t>37. Tem 2 aumentos de 10 por conto sôbre o sôldo,
36 anos de serviço o limito de vencimentos
de capitão.
António Pinto Vilela, 207:5:34, sendo: pensão de reforma, 17õt$63; lei n." 888, 17t$56; lei n." 1:332,14605.
Tem 37 anos de serviço. Roformu nos termos da lei
n.? 1:158.
António Simões Dias, 171628, sendo: pensão de reforma, 1G~625; lei n. o 888, 6j)40; 0,14 por cento, 2654;
do voucimeato total 5635 são pela província do Meçambiq ue. Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre o solde
de capitão, 32 anos de serviço e 12 períodos.
António
Valério Barbosa Cardoso, 311t>71, sendo:
pensão de reforma,
221;520; loi n. o 888, 22M2;
lei
n." 1:332, 61693; 0,14 poreento, Ga-16. Tem 1 aumento
de 10 por conto sõbre o sõldo, 42 anos do serviço
e 30 períodos. Reforma nos termos da lei n. o 3..:712.
Armando da Sil V,L Barata, 401615, Rendo: pensão de
reforma,
254610; lei n." 888, 25641; lei n." 1:332,
182!S95; 0,14 por cento, 28,669; do vencimento
total
IM26 são pela província de Moçambique e 2M78 pela
província de Angola. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sõbre o soldo, 53 anos do serviço e 121 períodos.
Artur Celestino Sangremun Henriques, 387 ~79, sendo:
peusão do reforma,
254610;
lei n. o 888, 251541; loi
n.? 1:332, 101664; 0,14 por conto, 6664; do vencimento
total 5ltSíO são pelo Ministério do Interior.
Tom 2 aumentos de 10 por cento sõbre o soldo, 45 tIDOS de serviço e 28 períodos.
Augusto Cardoso, 1R5t5U:3, sondo: pensão de reforma,
156:581; loi n. o 888, 15tSG8; ll\i n. o 1 :3H2, l2~54. Tem
:n anos de serviço o limite de vencimentos de capitão.
Domingos Lopes Fidalgo,
55617, sendo: pensão de
reforma,
61D81; 0,14: por cento, ;j~:.36. 'rem 12 unos de
serviço, 16 períodos e dif('J'encial.
Bento de Vasconcelos Meneses ele Magalhãis, 197~G2,
sendo:
pensão de l'rforma, 1í6;5~0; 101 n. o 888, 14tH 1;
0,14 por conto, 7M1; do vencimento
total 11662 são
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pela província
do Angola.
'rem 1 aumento de 10 por
cento sobre o soldo, i34 anos de serviço e 33 períodos.
Bernardo
Peixoto
Pinto Coelho, 360b29, sendo : pensão do reforma, 22G687; lei n." 888, 22;$G8; lei n.? 1:332,
DO~74; 0,14 pur cento, 296; do vencimento total 90~27
são pula província de Moçambique.
Tt'Tl1 2 aumentos de
10 por cento sobre o soldo, 45 anos de serviço, 137 perlodos e limite do vencimentos de capitão,
Camilo António
dos Santos Sá Pinto Sotto Maior,
1.HMüD, scndo : pensão de reforma, 1481540; 0,14 por
couto, 1,$2g; do vencimento total ú61ó são pelo Et<tado
du índia. Tom 1 aumento de 10 por cento sobro o soldo,
29 anos de serviço o 6 períodos.
Carlos A lberto da Paixão,
l-!8zS40 de pensão de roforma. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o sõldo e
29 anos do serviço.
Carlos Alberto Ribeiro da Fonseca, 260~34. sondo:
pensão do reforma,
204tS40; loi n ° 888, 20~44; lei
n ," 1:332, 32670; 0,14 T)(,r cento, 2rl180; do vencimento
total 66lH são pela província de Moçambique.
Tem 1
aumento do 10 por cento sõbro o sôldo, 39 anos de Ror
viço e 13 períodos.
Custódio António (la Silva, 233fS21, sendo: pensão do
reforma,
189;$75; lei n.? 88H, 18&97; lei u." 1:H32,
15618; 0,14 po!" cento, 91'531; do vencimento total 12r}ÜO
são pela província de Moçambique e 12;$()Opela província da Guiné.. Tem 2 aumentos do 10 por cento sobro
o sõl do como capitão, 37 anos de serviço, 44 períodos e
limite de voncimentos
de capitão.
Duarte Augusto Pinto de Azevedo .Alcoforado, 305;$25,
sondo: pensão do reforma, 221620; lei n." 888, 22~12;
lei n." 1:3;~2, 61ó9iL TPlll 1 auuionto do 10 por conto
sõbre o soldo o 42 anos do serviço. Reforma nos termos
ela lei u.? 1:4ü5 e limito de vencimentos do major com
o sogundo aumon to.
E(lnardo do Almridn 1j~steves Figueira, 16G~75, sendo :
pensão do reforma, 1646; 0,14 por cento, 2675. 'I'om 1
aumento de 10 por cento sobre
sôldo, 30 anos do serviço, 12 poríodos e dtferoncial.
Eduardo Primo da Cunha Sargcdas, 1ó4ô ele pensão
do reforma. 'rem 2 aumentos
de 10 por C01ltO sõbre o
sõldo do capitão e 30 anos de aorviço.
Ernesto
de 1\1010 Coutiuho Garrido,
220ll22, scndo :
pensão do roforina, 20U;$20; lei n. o 888, 20a02. Tom 2
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aumentos
de 10 por cento sobre o sôldo e 35 anos de
serviço.
Felizardo António A,lão Alves Pereira o Silva, 21681 7,
seudo : pensão do reforma,
198697; lei n.? 888, lltl93;
0,14 por cento, 5:527; do vencimento total5tl92 são pela
província
de Angola. Tom 2 aumentos de 10 por cento
sõbro o soldo, ;33 auos do serviço, 21 períodos e diferencial.
Fernando
António Rl'u0lo, 3186V8, sendo: pensão de
reforma, 261;)17; lei n ," 888,26;51-1; lei n." 1:332, 3M37;
do vencimento
total 125601 são pelo Miuistério das 00lónias, 'rem 2 aumentos
do 10 por conto sôbre O soldo
do tenoutc-corouol,
:38 anos do serviço c diferencial.
Fili pe da Voigu, 287 b24, sendo: ponsão de reforma,
200~75;
lei n.? 888, 2oõ07; lei n.? 1:332, 32M2; 0,14
por cento, 3-1~);30; do vencimento total 58692 são pela
província
de Moçam bique. Tom 2 aumentos de 10 por
conto sobro o soldo de capitão, m) anos dp serviço, 162
períodos e limite do voncimontos de capitão.
Francisco
António Gomes J ruqu«,
2-Wt51Õ; sendo:
pensão do reforma, 182~60; lei n. ° 888, 18625; lei
n.? 1:332, 20~)2(); 0,1 1 JHH' cento, 10t5~O; do vencimento total 40t52ô são pulo j Iinistério das Colónias.
'I'em 1 aumento do 10 por cento sobre o soldo, 39 anos
de serviço, B3 períod s o limite (k vou cimentos de capitão.
Francisco Eduardo ele:> Campos Beltrão, 433610, sendo:
pensão lln reforma,
27 -1tl12; lei li. o 888, 2M·H; lei
n.? 1::3'32, 1316:)7. Tom 2 aumentos
do 10 por cento
sobre o sõldo o 47 aDOS de serviço. Iieforma nos termos
da loi n." 1:4G5.
Francisco
Pessoa do Barros e flú, 227tH9, sendo:
pensão de reforma,
20i1J-i9; lei 1I. 888. 16·s:!3; 0,14
por cento, !j:27;
do veuc! monto total 1i3&B(i são pela
província <lo :\loçalllhi'lul'. Tem :.) aumentos de 10 por
cc nto sôhrc
sôldo, :3-1 anos do serv iço, 21 períodos o
diferencial.
Gahriel Hodrigu0s, 2771540, sondo: ppnsão de reforma,
2011509; lei n." 888, 20 10; lei ii." 1:B:t3, [)(j15:~0.Tem
.!2 unos de sorvico. H"fúrma nos termos da 18i n." 1:4(i5.
Henrique
.JÚli~ de Can'alho
Di:i~, 12 Ht$-i-i , st>ndo:
)lPllSfí.O do reforma,
122625; 0.14 por C0I1tO, G619. 'r'em
1 ItUlnpnto d 10 por ('(\l}to wlJl U I) sôldo, 23 anos de
8C'l'vic,:O, ~7 p()ríodo~ (} tlitin·pIH;ial.
Gil Alcoforado
da Costa, 1:'>01523 do pous, o de roL
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forma. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sõldo
de capitão e 25 anos de serviço.
Isaac J úlio de Carvalho, 154585, sendo: pensão de reforma, 134~09; lei n. o 888, 5636; 0,14 por cento, 15640;
do vencimento total 91'567são pela província de Angola
e 19t535 pela província do Moçambique.
Tem 32 anos
de serviço e 88 períodos.
Isidoro Gomes, 203rS84, sendo: pensão de reforma,
167t$50; lei n,o 888, 16t575; loi n. o 1:332, 61$70; 0;14 por
cento, 121'589; do vencimento
total 231$30 são pela província de Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por cento
sôbre o sôldo de capitão, 36 anos de serviço e 67 períodos.
João de Almeida Matos, 419t521, sondo: pensão de reforma, 2316; lei n.? 888, 237$10; lei n, o 1:332, 138t560;
0,14 por cento, 26t551; do vencimento total 75rS45 são
pelo Ministério das Colónias. 'I'em 1 aumento de 10 por
cento sobre o sõldo, 50 anos de serviço o 123 períodos.
Reforma nos termos da lei n. o 1:158.
João Baptista
Gomos, 343894, sendo: pensão de reforma, 2316; lei n.? 888, 231$10; lei n." 1:332, 831$16;
0,14 por cento, 6t$68; do vencimonto total 23645 são pela
província
de Moc:ambiquo. Tem 1 aumento de 10 por
cento sôbre o sõldo, 44 anos de serviço e 31 perícdos.
Reforma nos termos da lei n.? 1:465.
João Carlos Nogueira de Chaby, 25($,$64, sendo: pensão do reforma, 187~50; lei n.? 888,181$75; lei n." 1:332,
37650; 0,14 por cento, 12t589; do vencimento total 381$46
são pela província do Timor. Tom 1 aumento de 10 por
cento sobre o sóldo de capitão, 40 anos de serviço e 67
períodos.
João da Fonseca
Tôrres, 225659, sondo: pensão de
reforma, 189675; loi n. ° 888, 18697; lei n." 1:332, 1G618;
0,14 por cento 1669; do vencimento total 6509 são peja
província da Guiné o 54t587 polo Ministério das Finanças.
Tem 2 aumontos de 10 por conto sobre o solde do capitão, 37 anos de serviço o 8 períodos.
João José Marques,
2G7631, sondo: pensão de reforma, 22M06; lei n." 888, 22650; loi n.? 1:332, 18~;
0,14 por cento, M75; do vencimento
total 76"22 são
pela província
de Moçambique.
Tem 2 aumentos de 10
por couto sobre o soldo, 37 anos de serviço, 7 poríodos
e diferencial.
João Luiz Fernandes,
431682, sendo: pensão do roforma, 254,$10; loi !l.0 888, 25541; lei u.? 1:332, 121;S9G;
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0,14 por cento, 30a35; do vencimento total 9M87 são
pela província do Angola. Tem 2 aumentos de 10 por
cento sobre o soldo, 47 anos de serviço e 128 periodos.
Joaquim António Alves Martins, 273a16, sendo: pensão de reforma, 198,$80; lei n. ° 888, 19,$88; lei n. o 1:1332,
23~85; 0,14 por cento, 33663; do vencimento total 93644
são pela província de Angola. Tom 1 aumento de 10 por
cento sôbre o sõldo, 38 anos de serviço e 156 períodos.
Joaquim Guilherme Guerreiro, 260~32, sendo: pensão
de reforma, 190~90; lei n.? 888, 19,$09;leiD.o1:332,
38618; 0,14 por cento, 12615; do vencimento total 26,$03
são pela província de Timor. Tem 40 anos de serviço
e 62 períodos.
Joaquim dos Santos Caio, 238620, sondo: pensão de
reforma, 19M2:); lei D.O 888, 19;$52; lei n.? 1:332,
23;$43. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sôldo,
38 anos de serviço e limito de vencimentos de capitão.
José António das Dores, 233641, sendo: pensão do
reforma, 182650; lei n." 888,18;$25; lei n.? 1:332, 29~20;
0,14 por cento, 3M6; do vencimento total 51$93 são
pola província de Angola. 'rem 1 aumento de 10 por
cento sôbre o soldo, 39 anos de serviço, 18 períodos
e limite de vencimentos do capitão.
José Eduardo Alvos de Noronha, 326;S15, sendo: pensilo de reforma, 23M; lei n ,o 888, 231$10; lei n. o 1:332,
46,$20; 0,14 por cento 2M85; do vencimento total 8M53
silo pela província de Moçambique. Tem 2 aumentos
de 10 por cento sôbre o sôldo, 40 anos de serviço e 109
períodos.
José Ezequiel Rodrigues Leitão, 134;$40 de pensão de
reforma. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbro o sôldo
o 2G anos de serviço.
José Freire de Matos Mergulhão, 149i$26, sendo: pensão de reforma, 1421580; 0,14 por cento, 6;$46; do vencimento total 101566 são pela província de Moçambique.
Tem 1 aumento de 10 por cento sóbre o soldo, 28 anos
de serviço e 30 períodos.
José Jacinto da Fonseca, 177;$70, sendo: pensão de
reforma, 167;$50; 0,14 por cento, 10;$20. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o sõldo, 3G anos de serviço,
53 períodos e limite de vencimentos de capitão.
José L(IVY da Silva Saturnino, 107,$50 de pensão de
reforma. Tem 24 anos do serviço e limite do vencimentos de capitão.
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pensão de reforma,

231tS; lei n.? 888, 23610; lei n.? 1:332, 120~)12; 0,14
por cento, 37!i73; do vencimento total 116l;28 são pelo
Ministério das Colónias. Tom 1 aumento de 10 por cento
sõbre o soldo, 48 unos de serviço e 175 períodos.
José Maria Nunes de Amorim, 398M8, seudo : pensão
de reforma, 254610; lei n." 888. ~5641; lei n." 1:332,
111680; 0,14 pOr conto, M87. Tem 2 aumentes de 10
por cento sõbro o soldo, 46 anos de serx iço e 29 períodos.
JOE'é Rodrigues,
455D23, sendo: pensão de reforma,
,254610; lei H.O 888, 25641; lpi n.? 1:332, 142629 j 0,14
por cento, 33643; do vencimento total 5M74 são pela
província. de Macau e 4G64.5 pelo Ministério do Interior.
'rem 2 aumentos de 10 por cento sõbro o soldo, 49 anos
de serviço e 141 períodos.
Reforma nos termos da lei
n. ° 1:158 e limite de vencimentos
de major com o segundo aumento.
José Rodrigues
Laje, 4f)2669, sendo: pensão do reforma, 2:26687; 10i 11.° 888, 2:!tS68; lei n.? 1:332,163634;
0,14 por cento, 39,'if\0; do vencimento total 102649 são
pela província
de Moçambique.
T0U1 2 aumentos
de 10
por conto sobre o sôldo, [)3 anos do serviço e 188 períodos.
Júlio António ela Fonseca Saraiva Caldeira, 2f>8 40,
sendo: pensão do roforma, 204tS40; lei n.? 888) 201544;
lei n.? 1:332, 32670; 0,14 por cento. ~86. 1'em 1 aumento do 10 por CNltO sõbro o sõldo, 39 unos de serviço
e 4 períodos.
Leonardo Augusto da Silva, ~37l1()5, sondo : pensão
de reforma,
18:M50i 10i n.? 888, 18~25; lei n.? 1:33:?,
29~20; 0;14 pOI' cento,
i do vencimonto total 24t536
são pela província
de Moçambique.
1'0m 1 aumento do
10 por cento sobre o sôldo d(' capitão, 3Ç) anos do serviço, 40 períodos o limito dp vencimentos de capitão.
. Luiz de Azevodo Cruz, 131ii{)0 de pensão do reforma.
Tem 1 aumento de 10 por tento sôbre o sôldo e 26
anos de serviço.
Manuel das Dores dOHSantos Madeir-a, 248;$75. sondo:
pensão do reforma,
187650; loi D.O 888,18675; lei
n,° 1 :332, :37650; 0,14 por cento, M; do vencimento
total 61521 são pela província
de .Angola o ():S21pola
província
do Moçnmblque. 'I'om 1 aumento
do 10 1101'
cento sobre o sõldo de capitão, 40 anos de serviço, 26
períodos e limito (lo vencimentos
do capitão.
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da Rocha, 331683, sendo: pensão
246/)40; lei n." 888, 2-!tl6-!; lei n." 1:332,
f)0t$l3; 0,1-+ por cento, 1666; do vencimento total 8600
são pela província de Moçambique. Tem 2 aumentos de
10 por cento sõbre o sôldo , 41 anos do serviço e 7 peManuel

Gregório

de reforma,

rtodos .
Manuel

Maurlcio, 337668, sendo : pensão de l'pforma,
lei n.? 888, 22b27; lei n." 1:332, 71628; 0,14
por cento, 216:18; do voncirnonto total G21180 são pela
província
de Angola e 7~85 pela província de Meçambique. Tem 2 aumentos de 1Q por cento sõbre o sôldo,
43 anos de serviço, 101 períodos e limite de vencimen-

222,)75;

tos do capitão.
Manuel de Oliveira, 273a, seudo : pensão do reforma,
2106; lei n." 888, 21~; lei n." 1:33:d, 42tS. Tom 1 aumento de 10 por cento sobre o soldo e 40 anos do serviço. Reforma nOR termos da lf\i 0.° 1:465 e limite de
vencimentos
de major com o sOg'lIndo aumento.
Manuel Silvestre do Abreu, 214~21, sondo: pensão de
reforma,
182~; lei n.? 888, 18~20; 0,14 por cento,
14601; do voncimeuto total ] 2·):?4 são ppla província do
Mocnmbique, 6tSl:3 pelo Estado da índia e 6M2 pela pl'Ovíucia de S. Tomé e I'rfncipo. Tem 1 alimento do 10 por
cento sobre o soldo, 35 anos de serviço e 65 pododos.
Manuel

de Sousa

Durão,

12G():;0 de pensão

de re-

forrua. 'I'em 2 aumentos de 10 por cento sôb r« o sõldo
e 25 anos de sprviço.
Pedro .Ióico Chalupa, 350~64, sondo: prnsão df\ reforma, 2108; lei n." 888, 218; lei n." 1:332, 021540;
0,14 por cento, 27tS24; do vencimento total 91tS~6 são
pela província
de Angola, Tem 4() anos do sorviço e
139 períodos,
Raúl Monteiro Lopes de Macedo. 147675, sondo : pensão 00 refOl'ma, 142ó80; O,l-t por cr-nto , 4695; do VI'Ocime-nto total 10,,:)5 são pela provfocia (lo Angola. rem
1 aumrnto do 10 por cento sóhre o sõldo, ~8 anos de
serviço e 23 portodos.
Sebastião
A ugnsto Correia
Gnlvüo, 185tl68, sendo:
pensão do roforma, 1G2zSf)O; loi n." 888, lG&2í); 0)4
por c('nto, Gt59H; do v(,rlcinlC'oto total J 5r591 AitO pola
província
dI' Ang-ol". Tl'm 1 aUIDI'nto do 10 por couto
SÔ"l'{' o sl'ildo, 3;) ano'l dl' serviço e 3G lH'ríooos.
Sebastião Ramalho dll Abrou Macedo Ortig-ão. 220822,
sondo: prut'lllo de reforma, 200t520; lei 11.° 888, 20~02.
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'I'em 2 aumentos
de 10 por cento sobre o sôldo e 35
anos de serviço.
Vitorino Gonçalves
dos Santos, 402t$41, sendo: pens110 do reforma, 2106; loi n. o 888, 21~; lei n. ° 1::332,
14~tS80; 0,14 por conto, 285Gl; do vencimonto total
15ó47 Hão [lt-'la província de Angola, 15tS47 pela província de Moçambique, 151547 pelo Estado da Íudia o R0694
pela província da Guiné Tem 52 anos de sorvieo f' 146
poríodos. Reforma nos termos da lei n." 1:158 e limite
de vencimentos de major com o segundo aumento.
Zoforino Cândido de Castro Caria, 203tS78, sendo:
pensão de reforma, 189610; lei n." 888, 11834; 0,14
por conto, 3t$B4; do vencimento total GM 7 são pela província do Moçambique e GM7 pelo Ministório das Finanças. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o sõldo,
33 anos de serviço o 14 períodos.
Capitãis

Abílio

Augusto

do Sousa

Donas BOto, GMfl1. sondo:

ponsão de retorrna, GB36; 0,14 por cento, 4t)1ó j dn "'-In~im(>nto total 8·57~ s110 pela província de l\fo\,ambique.
Tem li) anos de serviço, 22 períodos o diferencial.
Acácio da Gama Bandeira Castelo Branco, 701545 de
pensão do reforma. TPIll 18 anos do serviço.
Adrião l\Iig'lipI Xavier, ~87ó41, sondo : pensão de reforma, 218óü8;
lei n.? 888, 216ti6; loi n,? 1:332,
2titS24 j 0,14 por conto, 20G3; do vencimento
total
71556 são pola província dCl Angola, 30524 pola província do Moçambique,
15M2 pela província de Timor
o 71556 pplo Ministério do Interior. Tem 2 aumentos de
10 por conto sôbro o sõldo, 38 anos do serviço o 87 perlodos
.
Albano de Sonbra Rangel, 106:502, sendo : pensão de
reforma, 105il; 0,14 por cento, 1t$!l2. Tom 1· aumento
de 10 por cento sobre o soldo, 23 anos do serviço e 10
períodos.
Alberto Augusto
das Neves Rocha, G8818 do pensão
do reforma, Trm lti anos do serviço.
Alfredo Abílio Nunes Ferreira,
~24tS32, soudo : pensão de roformu, 1616:36; lei n.? R88, 16613; loi n." 1:332,
10636 j 0,14 por cento, 27647;
do voncimcnto
total
47620 suo pela província do Angola. Tem 38 anos de
serviço f' 157 períodos.
Alexandre
AlVOR dos Santos, 265:522, sendo: pensão
do reforma, 2001575; loi n.? 888,20607;
lei n.? 1:332,
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32812;
0,14 por cento, 126~8; do vencimento total
20tS40 são pela província de Moçambique o 6tS80 pela
província de Timor. Tem ~ aumentos de 10 por cento
sôbre o soldo, 39 anos do servico e f>8 períodos.
Aloxandre José de Carvalho, ~.t2653. sondo : pensão
do reforma,
19815; lei n." 888, 19:)80; lpi n." 1:332,
1M84; 0,14 por cento, 81)89; do vencimento total Hl6ü5
são polo I~::;tadu da India. TI·m 2 aumentos de 10 por
cento sobre o soldo, 3i auos de serviço o 42 períodos.
Alexandre
Manuel do Nascimento 'I'oixeira, 192,,~10,
sendo: pt-nsão de rl·fol'ma. 167t~50; l,·i n." 888. 161575;
lei n.? 1:332. M70; 0,14 por ceuto, IMo; do vencimento
total 48602 são pelo Ministério das Financas.
Tem 1
aumento de lU por cento sobre o soldo, 36 auos de serviço e 6 períodos.
Alexandrino
.Iosé dfl Macedo, 199M2,
sendo: pensão
de rf'forma, 161631); lei n." 888, 161513; lei n," 1:332,
19t536j 0,14 por cento, 2627. 1'C'm 38 anos do serviço
e 13 períodos.
Alfredo da Costa Rodrigues, 120tS~0 de pensão dr reforma. Tem 2 alimentos tlp 10 por cento sobro o sôldo,
23 anos de sorviço (1 diferencial.
Alfredo Alves Pinto Vilar, 10:!óH). sondo : pensão de
reforma, 18·M80; lei n." 888, 7630. Tem 2 aumentos de
10 por cento sobre o sõldo, 32 anos de serviço e diferencial.
Amadeu Norton Marinho Falcão de Barros, 139862,
sendo: pensão de reforma,
13-11509; lei n. o 888, M36;
0,14 por cento, 617; do vencimento tota14tS3G são pelo
Mini!'tÓfio das Finanças e 41536 pelo Ministério do Interior. Tem 32 anos de serviço fi 1 período.
André Mari» de Oliveira, 172t$~1. sendo: pensão de
reforma,
15U;50; lei n." 8H8, 121'560; 0,14 por cento,
2tSl1. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o soldo, 34
anos de serviço e 11 períodos.
Aníbal Filipe Álvaro Viegas, 68tS70, sendo: pensão
de reforma,
65690; 0.14 por cento, 2680; do vencimonto total 4tSO-l, são pela província de Moçambique.
Tem 17 anos de serviço e 16 períodos.
António Ambrósio Ferreirn , 150606, sendo: pensão
de reforma. 138663; lei n. o 888 81531; 0.14 por conto,
4tSO~; do vencirnpnto total 131572 são pela província de
Angola. Tem 33 anos de serviço e 23 períodos.
António Augusto Correia de Campos, 149tS52 de peno
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são de reforma. 'rem 2 aumeutos de 10 por cento sobre
o soldo, 28 anos de servico e diferencial.
António Augusto de Oliveira Júnior, 1401525 de pensão de reforma. 'rem 2 aumentos de 10 por cento sõbre
o soldo e 28 anos de serviço.
António Augusto Teixeira,
lu9iS78, sendo: pensão de
reformn, 10M; lei n." 888. 3B30; 0,14 por cento, 1M8.
Tem 2 aumentos de 10 por conto sõbre o sõldo, 31 anos
de serviço e 7 períodos.
António Bernardo de Figneiredo.
154t54ô. sendo: pensão de reforma,
1H8t$63; loi n.? 888, 8t5tH; 0,14 por
cento, 7~52; do venciruento total 91536 são pela província
de Angola. Tem 3;3 anos de serviço o 43 períodos.
António César 'I'eixeiru, 300t5í24. seudo : pensão de reforma, 206t5>:?5; ll'i n." 888, 20t56:?; lei n." 1:332, 096;
0,14 por cento, 3-!~37; do vencimento total 130~29 são
pela província
ele Angola. Tem 1 aumento de 10 por
couto sõbre o sõldo, 47 anos do sorvico H !:!07 períodos.
António Estevão Simões AlvE's, 10M2:) de pensão de
reforma. Tem 2 aumentos do 10 por cento sóbro
sôldo
o 22 anos de serviço.
António J ClSÓ Fer-reir-a Júnior. 13j J42, sendo: pousão
de reforma, 12h~; O 14 por cento, 126-12; do vencimento
total 1B~74 são pela províucia
da Guiuó. Tem 30 anos
de serviço e 71 períodos.
António José Martins. lf)7t508. sendo: pensão de roforma, 143~18; lei n." 8KH, 116-+1); 0,14 por cento, 2M5.
Tem 34 anos ele sorvico e 14 períodos.
António Hermenegildo
Afonso. 127,"I1O.srudo:
pensão
de reforma.
125tí; 0,14 por cpnto, 2~10. Tem 30 unos
de serviço c 12 ppl'Íodo>,.
António Lóbo Antuuos, 50M 7, sr-ndo : pensão do reforma. 4H72;
O,l..j. por cento, 2Mf). Tf'm 13 anos de
serviço e 14 períod os.
António Lopes 00 AJI('vp,10. l;)..j.bll. s('0(10: pensão do
refor-ma, 13K~GB; lei n .? 888 HbBl; 0.14 por conto, 7617.
Tem 33 anos de snrviço e 41 ur-rfodos.
António
Luiz Riboiro da 8iha, 93618 de pensão de .
reforma. Tem 23 anos do serviço.
António Mar-ode Chaves,
1H7:):)0 do pon~ão di' reforma.
Tem 2 aumentos (ln 10 Jlor ('t'llfo sôlrrc o ~0lclo t' 27 anos
de sprvko.
António Maria elas (; I'llça". n2nb17, Rf'ndo: lH'llsfio (k
reforma, 212óõO: loi n.O 8ti8, 21t~2i); lpi 11.° 1:.\:32, 8M;
0,14 por cento, 4~42. Tpll1 1 llumpnto d(' 10 por cl'nto
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sõbre o sõldo, 45 anos de serviço e 23 períodos. Reforma
nos termos da lei n. ° 1: 158.
António Miranda de Barros, 196tS85, sendo: pensão de
reforma,
16M36 i lei n.° 888, 16M3 i lei n,° 1:332,
19t536. Tem 38 anos de serviço. Reforma nos termos da
lei n.? 1:465 .
. António Moreira, 19;3664, sendo: pensão de reforma,
167tS50; lei n." 888,16675;
lein.o1:332,M70iO,14
por cento, 2tS60; do vencimento
total lOh74 são pela
província
de Angola. Tem 1 aumento de 10 por cento
sõbre o sõldo, 36 anos de serviço e 14 poríodos.
António Moreira de Sousa, 246651, sendo: pensão de
reforma, H)3~20i lei n." 888, 19~32; lei n." 1:332. 1M45i
0,14 por cento, 18654; do vr-ncimen to total 39697 são
pela província
de Moçambique.
Tem 1 aumento de 10
por cento sôbre o sôldo, 37 anos de serviço e 86 períodos.
António Passos Calado, 93686 de pensão de reforma.
Tem 20 anos de serviço, 1 aumento de 10 por cento
sôbro o sõldo e diferpuóal.
António Pedro de Brito Aboim Vila Lôbos, 153t536,
sendo: pensão de ref'<'1rma, 1ô1Ó2[); 0,14 por cento,
2611; do vencimento total 10622 são pela província de
Moçambique.
Tem 2 aumentos
de 10 por cento sôbre
o soldo, 30 anos do serviço, 10 p-rfodos e diferencial.
António Pereira
1\1achado, :?866:?8, sendo: pensão de
reforma,
211675;
lei n," 888, 21,5117; lei n." 1:332,
50t)82 i 0,14 por cento, 2654. T0m 2 aumentos de 10
por cento sobre o sôldo, 41 anos do serviço e 12 perto-

dos.

António Rodrigues
Pinto, 175651, sendo: pensão de
roforrnn , 152t5õOi lei n.? 888, 9615; 0,14 por cento,
13686; do vencimento total 35607 são pela província de
Moçllmbique.
Tem 1 aumento
de 10 por cento sôbre o
sõldo, 33 anos de serviço e 72 períodos
António
da ~ilva Pinho, ::!52694, sendo: pensão de
reforma,
200675 i lei n, ° 888, 20tS07; lei n. ° 1 :332,
32a12. Tem 2 alimentos de 10 por cento sõbre o soldo
e 39 anos de serviço.
António da Silva 'I'ôrrcs, 21i3B17, sendo: pen são de
reforma, 172tS50 i lei n," 888. 17 tS25; lei n. 01:332. 13880;
0,14 por cento; 960!3; do vencimento total 11652 são
pela província
de Angola. Tem 1 aumento dI> 10 por
cento sõbro o soldo, :n anos do serviço e 50 períodos.
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António de Sousa Coutinho, 43618 de pensão de reforma. Tem 12 anos de serviço.
António 'I'ibúrcio do Magalhãis, 331620, sendo: pensão
de reforma, 226!587; lei n." 888, 22668; lei n.? 1:332,
81665. Tom 2 aumentos de 10 por conto sôhre o sôldo
e 44 anos de serviço.
António Xavier Pereira da Trindade, 207fi;20, sendo:
pensão de reforma, 1781$75; lei n.? 888, 17687; 0,14 por
cento, 1Ol\58; do vencimento total 53fi;08 são pela províacia de Moçambique. Tom 2 aumentos de 10 por cento
sôbre o sôldo, 35 anos de serviço e 50 períodos.
Artur Alberto Mousinho do Figueiredo, 70,&97,sendo:
pensão de reforma, 70M!); 0,14 por cento, 1$52. Tem
18 anos de serviço e 3 períodos.
Artur Luiz Filipe de Magalhãis, l1M77, sendo: pensão
de reforma, 112650; 0,14 por cento, 3t$27. Tem 1 aumento do 10 por cento sôbro o soldo, 25 anos de serviço e 17 períodos.
Artur Pais de Lima Castelo Branco, 126675, sendo:
pensão de reforma, 125~; 0,14 por cento, 11$75. Tem
30 anos de serviço e 10 períodos.
Artur Pinto da Cunha Leal, 114~61, sendo: pensão
de reforma, 1121$50; 0,14 por cento, 21$11; do vencimento
total 4fil58 são pela província de Moçambique. Tem 1
aumento de 10 por cento sobre o sõldo, 25 anos de serviço e 11 períodos.
Augusto de Brito Monteiro, 12M; sendo: pensão de
reforma, 120545; 0,14 por cento, M5'>. Tem 28 anos
de serviço e 26 períodos.
Augusto César da Costa Monteiro, 291~78, sendo:
pensão de reforma, 202fil50; lei n. o 888, 20;$25; lei
n." 1:332, 64680; 0,14 por cento, 415)23;do vencimento
total 61$78 são pela província da Guiné. Tem 1 aumento
de 10 por cento sobre o sõldo, 43 anos de serviço e
22 períodos.
Augusto Milheiro, 1421$25, sendo: pensão de reforma,
134609; lei n. ° 888, ;)636; 0,14 por cento, 21$80. Tem
32 anos de serviço e 16 períodos.
Augusto dD.Silva, 150626, sendo ; pensão de reforma,
1381$63; lei n." 888, 81$31; 0,14 por cento, :31$32. Tem
33 anos de serviço e 19 períodos.
Augusto da Silva Sotto Maior, 1941$22, sendo: pensão
de reforma, 167~50; lei n.? 888, lG1$75; lei n." 1:332,
61$70; 0,14 por cento, 3fP27; do vencimento total 10;$79
são pelo Ministério das Finanças. Tem 1 aumento de

ORDEM DO EXÉRCITO

2." Série

10 por

•

cento

sobre

N.o 22

o soldo, 36 anos

de serviço

771
e 17

períodos.
Armando José de Serpa Rosa, 82b34, sendo: pensão
de reforma, 79,554; 0,14 por cento, 2680. Tem 20 anos
de serviço e 16 períodos.
Berardo
Maria Eloutério Loureiro,
343~75, sendo:
pensão
de reforma,
2:H620; lei n.? 888, 221$12; lei
n." 1:332,61693;
0,14 por cento, 38650. Tem 1 aumento
de 10 por cento sobre o soldo do major, 42 anos de
serviço e 221 períodos.
Bernardo
Barbosa
de Quadros, 134;&86 de pensão de
reforma. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o soldo,
24 anos de serviço e diferencial.
Bernardo
Pereira
de Vasconcelos,
155t$38 de pensão
de reforma.
'I'em 2 aumentos
de 10 por cento sõbre
o soldo, 29 anos de serviço e diferencial.
Carlos Alberto Rey Leitão, 5;)66,1, sendo: pensão de
reforma, 5M34; 0,14 por cento, 'l,{$07. Tem 11 anos de
serviço, 11 períodos e diferencial.
Carlos Américo de Aguiar,
3181'584, sendo: pensão
de reforma,
222675; lei n." 888, '22b27; lei n." 1:332,
71628; 0,14 1)01' cento. 21$54; do vencimento total 7M1
são pela pro víacia do Moçambique. Tem 2 aumentos de
10 por conto sõbre o sôldo, 43 anos de serviço e 12
períodos. Reforma nos termos da lei n." 1:465.
Carlos Augusto
Gil, 310J41, seudo : pensão do reforma, 193t$18; lei n." 888, 19631; lei n." 1:332, 77{;27;
0,14 por cento, 20J65; do vencimento total 6;589 são
pela província de Moçambique e 13678 pelo Ministério do
Interior. Tem 45 anos de serviço e 118 períodos.
Carlos Augusto Represas,
190t528. sendo : pensão de
reforma,
156681; lei n. ° 888, 1M68; lei n. o 1 :332,
12654; 0,14 por cento, 51$25. Tem 37 anos de serviço
o 30 períodos.
.
Carlos Barreiros
Montês Champalimuud.
76tS09 do
pensão de roforma. 'rem 1 aumento do 10 por conto
sobre o soldo, 14 anos de serviço e diforoncial.
Carlos Cruz Carreira o Silva, G;~tSG3 do pensão de 1'0forma. Tom 16 anos do serviço.
Carlos do Freitas da Silva, 20Uó64, sendo: pensão de
reforma,
1781575; lei n , ° 888, 1 M87; 0,14 por cento,
4602; do v(\llcimento total 3,U:38 são pol a província
do Macau. Tem 2 aumentos
de 10 por cento sobre o
sõldo, 35 anos do serviço o 19 períodos.
Carlos Riboiro Noguoira Ferrão, 212tS70, sondo: pen-
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são de reforma,
187;$88; lei n." 888, 71551; 0,14 por
cento, 171$31; do vencimento total 39;$88 são pela província do Cabo V orde, Tem 2 aumentos do 10 por conto
sobre o sôldo de major, 32 anos de serviço e 73 períodos.
Carlos Vítor da Silva Lorente, 631581, sendo: pensão
de reforma,
61636;
0,14 por cento, 2645; do vencimento total 3698 são pela província de Moçambique
e
'7~96 pelo Ministério do Interior. Tem 10 anos de serviço
o 14 períodos.
Constantino
Augusto
da Costa, 13.,h575 de pensão de
reforma. Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sõldo
e 27 anos de serviço.
Constantino
Simões Neto, 317658, sondo: pensão de
reforma, 202lS50; 10i n." 888,20625;
lei n.? 1:332.64680;
0.14, por cento, 306103; do vencimento total \)ülíOl são
pela província
de Angola. Tem 1 aumento do 10 por
cento sôbre o soldo, 43 anos de serviço e 156 períodos.
Custódio
Rodrigues,
257695,
sendo: pensão de reforma, 192650; lei n.? 888, 19é25; lei u." 1:332,46;520.
Tem 1 aumento do 10 por cento sobro o sõldo 0 41 anos
de serviço. Ht'lforma nos termos da lei n." 1:4ü5.
Custódio Vicente, 212640, sondo: pensão de reforma,
172~50 ; loi n. ° 888, 17 il25; lei n. o 1:33:3, 13b80; 0,14
por cento, 8685; do vencimento totull1;$48
são pola província de Angola e 5é74 pela província do Moçamhique.
Tem 1 aumento de 10 por cento sobro o soldo, 37 anos
do serviço e 46 períodos.
Daniel Rodolfo Gomes Braga,
1326, sondo: pensão
de reforma,
1291$25; 0,14 por cento, 2{$75. Tem '2 aumontes de 10 por conto sobre o soldo, 26 anos do serviço e 13 períodos.
Desidério José de Oliveira Pina, 701H5 de pensão de
reforma. Tom 18 anos de serviço.
Domingos
Dias Barroso,
~'2\)6Çl5. seudo : pensão de
roforma.
182{$50; lei li." 888, 18tS2õ; ll'i n. ° 1:itI2,
29r520. Tom 1 aumento UO 10 por C01ltO sóbrc o soldo
e 29 anos de serviço.
Roforrnu nos termos
da lei
n.? 1:465.
Duarte Ferreri Gusmão dr Sonsa Fraga, 142657, sendo:
penaão do reforma. 140625; 0,14 pOI' conto. 2t5H2. Tom '2
aumentos do 10 por cento aôbre o sôldo, 28 unos do S01'vico o 11 porfo.los.
Domingos Pedro elo Carmo Dias, 2()lt53~), sondo: ponsão 0," reforma, 184600; lei n.? 888,18;5>40; lei n.? 1::332,
58690. Tem 43 anos do serviço,
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Eduardo
de Serpa Forrciru. 59t>09 de pensão de re, forma. 'I'em 14 auos de serviço.
Estefânio
Eduardo
Ferreira,
252&94, sendo : pensão
do reforma,
200/$75; lei n.? 888, 20~07; lei n," 1:332,
32M2. Tem ~ aumentos de 10 por cento sõbre o sõldo
e 39 anos de serviço.
Eugénio Augusto Correia Monção Soares, G1b36 de
pensão do reforma. 'I'eui 1(3 unos de serviço.
Eugénio Augusto 'Tavares dos Reis, 76B57, seudo:
pensão de reforma, 7M; 0,14 por conto, 1657; do vencimento total 4603 são pela província de Moçambique.
Tem H) unos dr serviço e 9 pPl'Íodos.
Eugénio Crisóstomo
Pinto, ::?32ti64, sondo : pensão de
reforrua, 1~2{í50; lei n." 888, 18b25j lei n." 1:3:32,
29zS20; 0,14 por conto, 2669; do vancinn-nto total 11~92
são pela provfucia de ;\loçumbique e 17688 pelo ;\linistério do Interior. Tem 1 aumento de 10 por conto sôbre
o soldo, ;:39 anos de serviço o 14 períodos.
Evaristo Duarte Geral, 118tS8:!, sendo: pensão de reforma, 11M31 j 0,14 ]lor couto, 31551 \ do vencimento total 41395 são pela província de Augola. Tem 1 aumento
de 10 por cento sõbre o ~õldo, 24 anos de serviço, 17
períodos e diferencial.
Fausto d« Queiroz Guedes da Almeida, 104a90, sondo :
pensão do reforma,
88t5(j;3; 0,14 por cento, 1G~:!7; do
vencimento total 28.67>6 Mão pela província de MO"~Lmhique. Tem 2~ anos do serviço c 93 períodos.
Felisberto
da Rua Aloncoão Bordalo. 71J32, sondo :
pensão de reforma, 701)41'>; 0,14 por cento, {p87. Tem 18
anos do serviço e f> períodos.
Félix António Pereira Guimarãis, 2ôl~22,
sendo' pensão de rr-forrnu, 192;5;-)0; n." 888, 10ll:?b; lei n." 1:332,
46;520; 0,14 por cento, 3E27. TI'm 1 aumento de 10 por
conto sobre
soldo, 41 IlHOS
serviço e 17 períodos.
Flaueino Correia Tórros.
211b8:3, sendo: ponsão de
reforma, 1721$50; lpi n." 888, 176:.!f); lei n. ° 1 :3:32, 13t~80;
0,14 por conto. 81)27; do voncimcllto total 17M7 são
pela província do AUg'ola. Tem 1 aumento de 10 por
cento sobre o sôl do , 37 anos de serviço e 43 períodos.
Francisco António Pr-reirn ela Silva, 4767:2 de pensão
df1 refo l'ill 11 , sendo 3t$07 pelo Ministório das Finanças.
1\ m li3 anos ele sflrvi<.'o.
Francisco Augusto de Lima Possolo elo Sonsa, 288673,
sendo : jH'osão di' reforma,
210t5; lni n." 888, 21~; lei
n." 1:332, 42:; 0,14 por cento, 151573; do vencimento
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total 43t$30 são pelo Estado da Índia e 7t$21 pela província de Cabo Verde. Tem 1 aumento de 10 por cento
sõbre o soldo, 40 anos de serviço e 73 períodos.
Francisco Baptista Leitão, 2G9t$60, sendo: pensão de
reforma, 206625; lei n." 888, 20t$o:d; lei n." 1:332, .U625;
0,14 por cento. 1M8; do vencimento total 6t$74 são pela
província de Moçambique. Tem 2 aumentos de 10 por
cento sõbre o sôldo, 40 anos de serviço e 7 períodos.
Francisco Bernardino de Morais Sarmento, 21M96,
sendo: pensão do reforma, 184t525; lei n. ° 888, 18M~;
lei n.? 1:332, 7b>37; 0,14 por cento, 5t$92; do vencimento
total M99 são pela província de Moçambique. Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre o sõldo, 36 anos de serviço e 28 períodos.
Francisco Dias Cabeças, 194t575, sendo: pensão de
reforma, 152627; lei n." 888, 1M22j lei n.? 1:332, 6t$09j
0,14 por cento, 21t$17; do vencimento total 70t$3:! são
pela província de Moçambique. Tem 36 anos de serviço
e 121 períodos.
Francisco José Maria de Lemos, 266M8, sendo : pensão de reforma, 212~52; lei n.? 888, 2M25; lei n.? 1:332,
17a; 0,14 por cento, 15Ml; do vencimento total 35590
são pela província de A ngola. Tem 2 aumentos de 10 por
cento sobro o sôldo, 37 anos de serviço e 65 períodos.
Francisco José Teixeira, 222651, sendo: pensão de
reforma, 177~50j lpi n.0888, 17675j lei n." 1:332, 2lt$30;
0,14 por cento, M06; do vencimento total 23M2 são
pela província de Angola. Tem 1 aumento de 10 por
cento sõbre o sôldo, 38 anos de serviço e 31 períodos.
Francisco Maria Sardinha da Cunha, 10M19, sendo:
pensão de reforma, 10M j 0,14 por cento, t$19. Tem 1
aumento de 10 por cento sõbre o sõldo, 23 anos de serviço e 1 período.
Francisco de Miranda Martins de Carvalho, ll3t$65,
sendo: pensão de reforma, 11~(j50; 0,14 por cento, 11115.
Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o sõldo, 25 anos
de serviço e ti poriodoe.
Francisco de Paula Botelho, 10M de pensão de reforma. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o sõldo o
22 anos do serviço.
Francisco Pereira de Guimarãis, 1G8638, sendo: pensão
de reforma, 152tS50; lei n. ° 888, 9615; 0,14 por cento,
6t$73 j do vencimento total 1M30 são pela província de
Angola. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o sõldo,
33 anos de serviço e 35 perlodos.
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Francisco
Ponces Álvares,
41691, sondo: pensão de
reforma,
39~~27; 0,14 por cento, 2fi,()4. Tem \-) anos de
serviço e 14 períodos.
Francisco
Trindade,
312!S57, sendo: pensão do reforma, 202af>0; lei n." 888, 2U625; lei n." 1:332, ü4t$80;
0,14 por cento, 25&02; do vencimento total i)(3t$34 são
pela província
de Moçambique
e 29tS07 pela província
de Timor. 'rem 1 aumento de 10 por cento sõbre o sõldo,
43 anos de serviço e 130 períodos.
Francisco Vítor Cardoso, 82,&50 do pensão de reforma,
sendo 21Jt$05 polo Ministério das Fiuanças e 1360J polo
Ministério do Comércio o Comunicações.
Tem 1 aumento
de 10 por conto sobre o soldo e 19 anos de serviço.
Frutuoso
Josó Garcia, 18f>t590, sen do : p-risão do reforma, 156681; lei n. ° 888, 1M68; lei n. ° 1:33J, 12tl54;
0,14 por cento, ,$87. 'Ir-m 37 anos de serviço e 5 períodos. (Separado
com 50 por conto do vencimento).
Germano
Martins Roque dos Santos, 45t$63 , sondo:
pensão de reforma,
43-$18; 0,14 por cento, 215-15. Tem
12 auos de serviço o 14 períodos.
Godofrodo Dias Barbosa, 81611, sendo: pensão de reforma, 79,;554; 0,14 J.i0l' ceutõ, 1él57; do voncimon o totnl 41505 são pela província de Moçambique. Tem 20 anos
de serviço e 9 períodos.
Goncalo 'I'eles da Silva, 70t$!5 do pensão de reforma.
'I'em 17 anos do serviço.
Guilherme Augusto Dias Rebêlo, 23G1l16, sendo: pensão de reforma, 1931520; lpi 1l.0 888, 19$3:!; loi n.? 1::332,
1M45; 0,14 por cento, 8J 19; do voncimrnto total ~M52
são pela pruvíuciu de Angola e 1961-1, pelo Ministério do
Interior. Tem 1 aumento de 10 por ceuto sobre o süldo,
37 anos de serviço e 38 poríodos.
Guilherme Flamínio da Fonseca Veiga, 12Gt$74, sendo:
pensão de reforma,
117él50; 0,14 por cento, 91524; do
vencimento
total 34512 são pela província ele Angola.
Tem 1 aumento do 10 por cento sôbre o soldo, 26 anos
de serviço e 48 períodos.
Henrique
Faria
Pinto Cardoso
Salgado,
130830,
sendo: pensão de reforma, 122650; 0,14 por cento, Uí8D.
Tom 1 aumento do 10 por conto sobre o sôldo, 27 anos
de serviço e 41 períodos.
Henrique
José de Oli\·rira Júnior, 102b50 de pensão
do reforma.
Tem 1 nmnento de 10 por cento sóbre o
soldo (I 2:3 anos di' serviço.
IIorculano
do Nascimento N ozes, 112~~50 de pensão
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de reforma.
Tem 1 aumento
de 10 por cento sobre o
sôldo e 25 anos de serviço.
Hormilo
Pereira
Prostes da Fonseca,
53~G7, sendo:
pensão de reforma, 52/j"27; 0,14 por cento, IMO. Tem
14 anos de serviço o 8 períodos.
Humberto
de Sousa Melo, 304503, sendo: pensão de
reforma,
217i$25; lei n.? 8H8. 21672; lei n.o1:332,
60t$83; 0,14 por cento, 4ô23; do vencimontototal146J7
são pela província
de Moçambique,
Tem 2 aumentos de
10 por cento sõbre o sõldo, 42 anos de serviço e 20 períodos. Reforma nos termos da lei D.O 1:158.
Ilídio Marinho Falcão, 84~09 de pensão de reforma.
Tem 21 anos de serviço.
Jacinto do Abrantes,
171680. sondo: pensão de reforma, 165520;
lei n," 888, MGO. Tem 1 aumento de
10 por cento sõbre O soldo o 32 anos de serviço.
Jacinto da Silva, 2431$75, seudo : pensão de reforma,
18M50;lei
n.o888,18t$75;
loi n." 1:33:3, 3í~50.Tem
1 aumento de 10 por cento sobre o sõldo o 40 anos do
serviço. Rflforma nos termos da lei n," 1:158
Jaime Pinto, 5415 de pensão de reforma. Tem 13 anos
do serviço.
Jerónimo Caetano Daniel Dias, 1356;)0, seudo : pensão
de reforma,
120845;
0,14 por cento, 1M03; do vencimento total 91$34 são pela província
dr Moçambique
o
18/jô8 pela província de Angola. Tem 29 anos do serviço e 86 períodos.
João António Mendes Pio, 312ó50, sendo: pensão de
reforma, 187l!50; lei n." 888, 18t$75; lei n." 1:33"2, 7M;
0,14 por cento, 31t5~5; do vencimento
total l1Mll
são
pela província de MoçambiquC'. Tom 1 aumento de 10
por cento sõbre o sõldo, 45 unos do serviço o 179 po
dados. Tem vencimento de tenento,
João António de Freitas Garcia, lGMúO, sendo: ponsão de reforma, 15~1550; lei n." 8R8, 9M5; 0.14 por
cento, 3685. 'I'em 1 aumento de 10 por conto sõbre o
sôldo, 33 anos de serviço o 20 períodos. Reforma extraordinária.
João António Peres Maldonado,
14r)D35, sondo: pensão de reforma,
142650;
lei n. ° 888, 2~85. Tem 1 anmento de 10 por cento sobre o soldo e 31 anos do
serviço.
João Antunos Videira,
8M72 de pensão de reforma.
Tem 23 anos de serviço. Reforma nos termos da lei
D.O 1 :040.
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João Bapti8t,\ Lopes, lo0li52,
sendo: pensão do reforma, 147;$;)0; lei n." 888, [)t500; 0,]4: por cento, 7~12.;
do voncimcnto total 10a02 são pela província
do Cabo
Verde. 'rem 1 aumento de 10 por conto sobre o soldo,
3~ anos de servico o 37 períodos. Reforma nos termos
do decreto D.U 12:018, de 1926.
João Bernardo
Correia Caupers, 149t$52 do pensão'
do reforma.
Tem 2 aumentos
de 10 por cento sobre o
soldo, 28 anos de serviço o diferencialJoão Botelho Oorreia Mourão, 97,-%0 de pensão Je 1'0forma. Tem 1 aumento de 10 por cento sobro o sOldo e
22 anos de serviço.
João Diogo Cabrul Mascarenhas,
921$50 de pensão de
reforma. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o sôldo
e 21 anos de serviço.
João Forroirn Machado, 230t$68, sendo: pensão de
reforma,
170M5;
lei n. ° 888, 17;$04; lei n. ° 1:332,
34809;
0,14: por conto, 9t$10; do vencimento
total
231106 são pola província
de Angola. 'rem 40 anos do
serviço e 52 períodos.
.
João da Fonseca e Sá, 28M55, sendo: pensão de reforma, 2021550; lei n." 888,.20625:
lei n.? 1:332,641$80.
Tem 1 aumento do 10 por conto sobre o sóldo e 43 nn os
de serviço. Reforma nos termos do artigo 7.° da lei
do 14 de Maio de 1914.
.
João Henriques
do Mesquita, 571'533, sendo: pensão
de reforma,
56681; 0.14 por cento, t$52. Tem 15 anos
do serviço e 3 períodos.
João Maria Pereira da Silva, 131650 de pensão de reforma. Tom 1 aumento de 10 por conto sõbre o soldo e
30 anos de serviço. Reforma extraordinária.
.
João Piros. 21 %98, sondo: pensão de reforma, 172650;
lei n," 888, 17t$25; lei n." 1 :332, 13680; 0,14 por cento,
14~43; do vencimento total 64t$80 são pela província de
'Moçambique.
Tem 1 aumento d0 10 por cento sobre o
sõldo , 37 anos de serviço e 75 períodos.
Pertencia à
arma do infantaria.
.
João Pires. 132~f>0 de pensão d(l rdorma.
Tem 1 aumento <lo 10 por cento sõbre o sôldo e 29 anos de 801'"iço. Pertencis à arma de cavalaria .
.Ioaq nirn 1\ Ilgl1sto Barro« o Matos, 88tS50 do pensão
do reforma. Tnm 1 alimento do 10 por cento sõhre o
861<10, 19 anos do sorviço o diferencialJoaquim
fi. U~\lsto Moutinho, 283874, sondo: prnsão
de reforma, 3J 1·\jf); 1ri n .? 888, 2H17;
lei n. ° 1;i~32,
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50;$82. Tem 2 aumentos de 10 por conto sôbro o sõldo
e 41 anos de serviço.
Joaquim
Bernardino
Fernandes de Azevedo, 151625
de pensão de reforma. Tem 2 aumentos de 10 por couto
sobre o sõldo e 30 anos de serviço.
Joaquim Cavaleiro, 334t$95, sendo: pensão de reforma,
206825; lei n. ° 888, 201$62; lei n. ° 1:332, 82[648;
0,14 por cento, 251$60; do vencimento total 371121 são
pela província de Moçambique
o 44665 pela província
de Timor. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o
sóldo, 45 anos de serviço o 133 períodos.
Joaquim Diniz Afonso Rôlo, 140,6)25 de pensão de reforma. Tem 2 aumentos
de 10 por cento sôbre o sôldo
e 28 anos de serviço.
Joaquim
Eduardo
da Silva Neves, 165[630, sendo:
pensão do reforma, 15:2650; lei n." 888,9615; 0,14 por
cento, 31~65. Tem 1 aumento de 10 por conto sôbre o
sôldo, 33 anos de serviço o 19 períodos.
Joaquim José da Costa, 248tS81, sendo: pensão de reforma, 1821$50; }(>Í n.? 888,18:$25; lei n.? 1:332, 29t$20;
0,14 por cento, 181586; do vencimento total 511503 são
pela província de Angola. Tom 1 aumento de 10 por
cento sõbre o sôldo, 3U anos de serviço o 98 perlodos.
Joaquim José Santana,
154tS01, sendo: pensão de reforma, 142650; lei n. ° 888, 2t5R5; 0,14 por cento, 8~G6;
do vencimento
total 19;~87 são pela província
do Moçambique.
Tem 1 aumento de 10 por cento sôbro o
sõldo, 31 anos de serviço e 45 períodos.
Joaquim Marques, 23-t~OG, sendo: pensão do reforma,
189i$75; lei n.? 888, 18[697; lei n." 1:332, lM18; 0,14
por cento, 10tH6; do vencimento
total 25628 são pela
província de Angola. 'I'em 2 aumentos
do 10 por cento
sõbre o sôldo, 37 anos de serviço e 48 períodos. Reforma nos termos do decreto n." 12.018.
João Marques do Oliveira Guimarãis Júnior, 159r$88,
sendo: pensão de reforma,
1561'575; lei n. ° 888, 3M3.
Tem 2 aumentos
do 10 por conto sobre o soldo e 31
anos de serviço.
Joaquim Pedro de Furia, f)51S42, sendo: pensão de reforma, 52t$27; 0,14 por cento, 3i\15; do vencimento total 3ó95 são pela província do Angolu.Tcm
14 anos de serviço e 18 períodos. Reforma nos termos da lei n. ° 1 :040.
Joaquim
de Santa Rosa Cavaleiro
Pinho, 52~27 de
pensão do reforma. Tem 14 anos do serviço.
J oaq uim Simões da Costa, 2806Rl, sondo: pensão de

ORDEM DO EXERCITO

N.o 22

779

206i$25; lei n.? 888, 20tS62; lei n.? 1:332,
41~24; 0,14 por cento, 12~70; do vencimento total 42612

reforma,

são pela província da Guiné e 84t$24 pelo Ministério das
Finanças.
'rem 2 aumentos
de 10 por cento sôbre o
sôldo, 40 anos de serviço e 60 períodos.
José António Padesca Braklami, 65690 de pensão de
reforma. Tem 17 anos do serviço,
José Angusto Monteiro, 130625, sendo: pensão de reforma, 120a45; 0,14 por cento, 9a80; do vencimento
total 35692 são pela província do Angola. Tem 29 anos
de serviço e 56 períodos.
José Beato Diniz Miguéns, 134tS75 de pensão de reforma. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o sôldo
e 27 anos de serviço.
José da Costa Teixeira, 197~46, sendo: pensão de reforma, 178675; lei n." 888, 17687; 0,14 por cento, 684.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o sôldo, 35 anos
do serviço e 4 períodos.
José Carlos Saraiva,
:3896G:!, sendo: pensão de reforma, 187,$50; loi n." 888, 18t$75; lei n.? 1:332,82650;
0,14 por cento, lf;87. Tem 46 anos de serviço e 5 períodos. Reforma nos termos (Ja lei n. ° 1:465 e limite de
vencimentos
de capitão com o segundo aumento.
Jos6 Coelho Moreira Nunes, 120t520 de pensão do reforma. Tom 2 aumentos
de 10 por conto sobre o sôldo
e 23 anos do serviço.
José da Conceição Martins Júnior, 107~50 de pensão
de reforma.
'rem 1 aumento do 10 1)or cento sobre o
soldo o 24 anos de serviço.
José da Costa Pessoa, 147650 de pensão de reforma.
'rem 1 aumento de 10 por cento sôbre o soldo e 21 anos
do serviço. Reforma extraordinária.
José Eugénio Ribeiro de Almeida, 72672 de pensão de
reforma.
Tem 18 anos de serviço. Reforma· nos termos
da lei n." 1:244:.
José Ferreira
Crêspo, 791554 do pensão de reforma.
'I'em 20 anos de serviçoJosé Francisco Ferraz, 137679 do ponsão de reforma,
Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o sôldo, 25 anos
de serviço e diferencial.
José Garcia,
1321671, sendo:
pensão de reforma,
206,~25; lf\i n, ° 888, :20(p62; lei n, o 1:332, 74t$25; 0.14
por cento, 20:559; do v(-,llcimento total 6M79 são pela
província
de Timor. Tom 1 aumento de 10 por cento
sôbre o soldo, 44 anos de serviço o 107 períodos.
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José Gomos Nortadas,
:369,.$03, sendo: pensão de reforma, 2261587; lei n.? 888, 22t56~; loi n.? 1:3132, 81t567;
0,14 por cento, 37b81; do vencimento
total 02;518 são
pela província
do S. Tomé o Príncipe. 'rem 2 aumentns
de 10 por cento sôbro o sõldo, 44 anos do serviço o 181
períodos.
José Goncalves
Pinto, 100661, sendo: pensão de reforma, 1061581; 0,14 por cento, 2~HO. 1'0m 2G anos do
serviço
e 16 períodos.
Reforma
nos termos da lei
n.? 1:040.
José de Jesus Peixoto, 87 {)50 de poasão de reforma.
Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o soldo e :.?O
a110S de serviço.
José Joaquim
Nunes, 283r57J, sendo: pensão do roforma, 211t$75; lei D.O 888, 21~17; lei n.? 1:332, 50t!l82;
do vencimento tota14M52
são pelo Ministério da Justiça.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o saldo e 41 anos
do serviço.
José Libânio Chaves, 551$42, sondo: pensão de reforma, 52~27; 0,14 por cento, 3;$15. Tem 14 anos de
serviço e 18 períodos. (Separado do serviço nos termos
do artigo 15R.0 do regulamonto
de disciplina militar).
José Lourenço Alves de Monra, 2991379, sondo: pensão de reforma, 22M81:3; lei n.? 888, 226G8; loi n." 1:332,
45{)36j 0,14 por conto, 4rS89; do vencimento total 5Ü~95
são pela província de Moçambique.
Tom 3 aumentos de
10 por cento sôbre o soldo, 40 anos de serviço o 21 períodos.
José Luiz Supico, 54i\37, sendo: pensão do reforma,
51654 j 0,14 por conto 2683. Tom 13 anos de serviço,
15 períodos e diferencial.
José Maria Pereira, 149~96t sendo: pensão de reforma,
137t$50; 0,14 por cento, 3~46; do vencimento total 9639
são pela província
de Angola. Tem 1 aumento do 10
por conto sobre o soldo, 30 anos do serviço e 18 poríodos.
José Maria Pais do Sousa Andrade,
279,~31, sendo:
pensão do reforma,
192650 j lei n," 888, HM2b j lei
n," 1:332, 4M20j
0,14 por cento, 2163üj do vencimento total 6,682 são pela província
de Mo\ambique
e 54;$56 pela província do Timor. Tem 1 aumento de 10
por cento sôbre o sôldo, 41 anos de serviço o 111 períodos.
Josó Pedro Vieira, 14M93,
sendo:
pensão
de reforma, 132~50;
0,14 por conto, 9~43; do vencimonto
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total H):'56 são pela província de Moçambique.
Tem 1
aumento de 10 por cento sobro o soldo, 2V anos de tlerviço e -i\) períodos.
J osé Pereira
Guimarãis.
;}83tS56, sendo: pensão de
reforma.
227650;
lei n.? 888, 22875;
lei n.? 1:332,
118~30; 0,14 por conto, 15601. Tem 1 unmonto de 10
por cento sõbro o sôldo, 48 unos de serviço o 78 pertodos. Reforma nos termos da lei n." 1:158 e limite de
von cimentos do capitão com o segundo aumento.
José Ribeiro,
21Gb5ó, sendo:
pensão de reforma,
177D50; lei n.? 888, 17675; l(~i 1l.0 1:1332, 21~3(). Tem
1 aumento de 10 por couto sôbre o sõldo e 138 anos de
serviço, Reforma nos termos da lei n, o 1 :4G5 e limite de
vencimentos
do capitão com o segundo aumento,
José Sotero o Silva, 112~50 de pénsão de reforma,
Tom 1 aumento do 10 por cento sõbre o soldo o 25
anos de svrviço.
José Iiodrigues Jauuário, ;}35-532, sondo : pensão de reforma, 237 filo; lei n. ° 888, 23: 7l ; lei n. ° 1:332, 56tS91;
0.14 por couto, 1í654; do voncimunto total 49607 são
pela província
(lo dOl,'ambique. Tom 2 aumentos de 10
por cento sõbro o soldo, 41 anos de serviço o 74 períodos.
•
José Rodrigues Braga, 131b93 de pensão de reforma,
Tem 2 aumentos de 10 por cento sóbro o soldo e 25
anos do serviço.
Josó da ~ilva TOrres, 1fl8~B7, sondo : pensão de reforma,
162ó50;
lei n.O 888, lfi~25; 0,14 por conto,
966j; do vencimento total 21 .i'>~ são pela província de
Angola. Tom 1 aumento do 10 por cento sobre o soldo,
35 anos do surviço c 50 pr-rfodos.
Josó Teixeirn Jacinto,
1301583, sondo : pensão de reforma, 129~'-)4; lei n. ° 888, 2t.'l59; 0,14 por cento,
7670; do vencimento total 18604 silo pela províucia de
Moçambique.
Tem 31 anos do serviço o 44periodos.
Jos() Tibúrcio Monteiro. 99D2:3 de pensão de reforma.
Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o sôldo, 21 anos
de servico e difercucial,
José Viogas Louro, 225(ji), sendo : pensão de reforma,
191363; 0,14 por conto, 3rJ;02. Tem [) anos de serviço, 16
períodos o diferoucial.
José Xavier
do Vclas('o Celestino
Soares,
77~G2,
sendo: pensão de reforma,
7513; 0,14 por cento, 2~62.
Tem 19 anos de serviço e 1f), períodos.
Jordão dí' lUclo Falcão, 104!S5\) de pensão de reforma.
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Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o sõldo e 22 anos
de serviço.
Júlio Cósar Encs de Almeida, 160~4J, sendo; pensão
de reforma,
132650; 0,14 por cento, 21691; do vencimento total 71600 são pela província de S. Tomé e Príncipe. 'rem um aumento de 10 por cento sõbre o sõldo,
29 anos do serviço e 145 períodos.
Júlio Faria Machado Vieira, 131640 de pensão de reforma. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbro o sõldo
e 27 anos de serviço.
Laureano
António Picão Sardinha,
125a18 de pensão
de reforma. Tem 28 anos de serviço e diferencial.
Lopo José Sequeira de Moura e Brito, 3J9§37, sendo:
pensão
de reforma,
226687; lei n. o 888, 221'568; lei
n." 1:332, 09B82. Tem 2 aumentos
de 10 por cento
sôbre o soldo e 46 anos de serviço. Reforma nos termos
da lei n." 1:465 e limite de vencimentos
de capitão com
o segundo aumento.
Luciano José de Vasconcelos,
3:W695, sendo: pensão
de reforma,
222675; lei n." 888, 22627; lei n.? 1:332,
711'528; 0,14 por cento, 4~G5. Tem 2 aumentos de 10
por cento sõbre o soldo, 43 anos de serviço e 22 períodos.
Luiz Augusto Vieira Lopes, 67647, sendo: pousão de
reforma, üM90; 0,14 por cento, 1657. Tem 17 MOS de
serviço e 9 períodos.
Luiz J osó Ferreira,
2141~13, sendo: pensão de reforma, 1721$50; 1(3in." 888,17626;
lei n." 1:332, 13~80;
0,14 por cento, 10658; do vencimento total 23612 são
pela província
de Macau. Tem 1 aumento de 10 por
cento sôbre o solde, 37 anos do serviço o 55 períodos.
Luiz Marrocas da Trindade, 219t5)61, sendo: pensão de
reforma.
1í6MO; lei n." 888, 14M1; 0,14 por cento,
29iHO; do vencimento total 70695 são pela província de
MQçambiqlH'. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o
sõldo, 34 anos de servico e 135 períodos.
Manuel Alexandre,
66tS95, sendo: pensão de reforma,
6M90; 0,14 por cento, 1t$05. Tem 17 unos de serviço
e 6 períodos.
Manuel de Almeida Bolo, 626G8, sendo: pensão do
reforma, 61t$36; 0,14 por cento, 1/532. Tem 15 anos de
serviço, 7 porto dos e diferencial.
Manuel António de Oliveira, ní)~48, sendo: pensão de
reforma, 12~M54; loi n. 0888, 2i$59; 0,14 por cento, 7635;
do vencimento total 8698 são pela província de Angola.
Tem 31 anos de serviço e 4:3 poríodos.
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Manuel Augusto
de Mirn Godinho, 312696, sendo :
pensão
de reforma,
211,$75; lei n. ° 888, ~ltSl7;
loi
n." 1:332, 50;)82; 0,14 por conto, 2%22; do vencimento
total 38tSlG são, pela província do Moçambique.
61;$06
pelo Estado da India, 38616 pela província do Macau o
15626 pola província do Cabo Verde. Tem 2 aumonros
de 10 por cento sôbre o sôldo, 41 anos de serviço e 138

períodos.
Manuel Caeiro Vieira, 16867 4, snudo : pensão de rcforma, 1G2625; lei n. ° 888. 6:54\). Tem 2 aumentos de
10 por cento sôbre o soldo e 32 anos do serviço.
Manuel Dias, 2/0693,
srndo:
ponsão de reforma,
200/)75; lei n." 888, 20ÓO/; lei n.? 1::132, 132M2; 0,14
por cento, 17;599; do vencimento total 76841 são pela
província
di' Mocnmbique.
'I'em 2 aumentos de 10 por
cento sobre o sôldo, 39 anos do serviço e 85 períodos.
Manuel Fernandes.
246622, sendo: pensão de reforma,
1756; lei n.? 888, 17;550; lei n." 1:33:2, 42'&; 0,14 por
cento, 11é72 j do vencimento total 18601 são pela proviucia do Moçambique e 66 pelo Estado da Índia. 'I'em 41
anos do serviço e 67 períodos.
Manuel Fróis de> Carvalho,
173/584, srndo: pensão de
reforma,
1421 50; lei n. ~ 888, 2tS85; 0,14 por cento,
28649; do vencimento total 112tSl4 silo pela província
d« Angola, Tem 1 aumento de 10 por conto sobro o sôldo,
31 anos cle serviço e 148 poríodos.
Manuel nomes
:\figuéns, 22fió77, sendo: pensão do
reforma,
198tS; Ioi n.? 88~, Hl;580; loi n." U332, 7t5~12j
0.14 por cento. 1605. Tom 2 aumentos de 10 por couto
sôbre o ôldo, 36 anos de serviço o 5 períodos.
Manuel Gomes Teixeira
83~65, sendo: ponsüo de reforma, 82650; 0.14 por cento, M13; do vencimento total
4MO são pela província de Mocambique. Tem 1 HUmeato de 10 por cento sõbro o sõldo, lU anos do serviço
e 6 períodos.
Manuel da Graca, 2M)· 3-1. sendo : ponsão do reforma,
187650j lei D.O H8H, 18.·515; lei n.? 1:33~. iHÓ'->Oj0,14
por conto, 15·)59; do vencimento
total H2ó41 são I)(;la
província
de Angola o 6M8 pela província da Guiné.
Tem 1 aumento do 10 por conto sobre o sôldo, 40 anos
do serviço c 81 poríodos.
Manuel Joaqllim do Azevedo
:31;)..);»)3. scndo : pensão
de reforma, 20ôtS25; lpi n." 888. 20Mi~; lpi 11.° 1::ll3:2,
82tS50j 0,14 por cnnto. <lb1G; do yenCilllllJlto totul 21603
são pola pl'ovíncia de l\foçambiqne. Tem :3 aumentos de
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10 por conto sobre o sôldo, 45 anos de serviço e 32 períodos. Reforma nos termos da lei n. ° 1:1b8.
Manuel José do Livramento Viogas, 153~40, sendo:
pensão de reforma, 147t$50; lei n." 888, M~O. Tem 1
aumento de 10 por cento sôbro o soldo o 32 anos do serviço. Estes vencimentos substituem os que lhe foram
atribuídos pela Ordem do Exército n. ° 16, 2. a série, do
corrente ano, e são a contar desde a data da Ordem do
Exército que o passou a esta situacão.
Manuel Nobre Saint Maurice, 3U Ié 12, sondo: pensão
de reforma, 20M25;
lei n. o 88B, 20~f)2; lei n. o 1:332,
74825. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o soldo o
44 anos de serviço.
Manuel Maria da Costa Couto, 28Mb5, sendo: pensão
de reforma, 202850; lei n." B88, ~0~2[); lei n.? 1:332,
64~80. Tem 1 aumento do 10 por cento sõbre o sõldo e
43 anos de serviço. Limito de vencimentos
de capitão
com dois aumentos.
Manuel Maria dos Santos Sá Pinto Soto Maior. HJüiS55,
sendo: pensão de reforma, 16~tS25; l-i n." 888, 61549;
0,14 por cento, 21tS81;
do voncimeuto total 35,$72 são
pela província de Moçambique (' 11600 pelo Estado
da índia. Tem 2 aumentos de 10 por cento sobre o sôldo,
32 anos de serviço o 103 períodos.
Manuel Maria da Silva Abreu, 17M2G, seudo : pensão
do reforma, 147872; lei n." 888. 14677; 0,14 POt' cento,
12677; do vencimento total 301$04 são pela província de
Moçambique. Tem 35 anos de serviço e 73 períodos.
Manuel Pedro Afonso, 224t502, sondo : pensão de reforma, 177695; lei n." 888,17,$79;
lei 0.° 1:332. 14~23;
0.14 por cento, 14605; do voncimonto total 24t'b43 são
pela província de Mocambique.
Tem 1 uumeuto de 10
por cento sõbre o sõldo, 37 anos de serviço e 73 períodos.
Manuel Pereira, 56647, sondo : pensão de reforma,
52;$27; 0,14 por cento, 4620; do voncimonto total 8606
são pela província do Angola. Tem 14 anos de serviço e
24 períodos.
Manuel Rolão Correia. 20:.!tSô7, soudo : pensão do reforma, 184t52ó; lei 11.° 888, 18M2; do voneimonto total
17637 silo polo Ministório da .J ustiçn (3 Cultos. Tem 2
aumentos de 10 por conto sobre o soldo o 35 anos de
serviço.
Manuel de Sousa Coutinho. lnM17, sondo: pensão do
reforma, 147650; lei n.? 888, MOO; 0,14 por cento, 0,77.
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Tom 1 aumento de 10 por cento sobre o soldo, 32 anos
de serviço e 4 períodos.
Mário Botelho Mata o Silva, 42,$14, sendo: pensão
de reforma, 426; 0,14 por cento, 614. Tem 12 anos de
serviço o 1 período.
Mário Gomos da Silva, 52·27 de pensão de reforma.
Tom 14 anos de serviço.
Mário Natal do Prado Coelho, D6tS92, sendo: pensão
de reforma, 92;$50; 0,14 por couto, 4;$42. Tem 1 anmonto de 10 por cento sobre o soldo, 21 anos de serviço e 23 períodos.
Mateus de Sousa Fino, 184665, sendo: pensão de reforma, 156;$75; lei n." 888, 3tS13; 0,14 por cento, 24677;
do vencimento total 59~50 são pela província de Macau.
Tem 2 aumentos do 10 por cento sóbre o soldo, 31 anos
do serviço e 117 períodos.
Messias Freire Beirão, 99;548, sendo: pensão de reforma, \13618; 0,14 por cento, 6t$30; 'do vencimento
total 8665 são pela província de Moçambique. Tem 23
anos de serviço o 36 poríodos.
Miguel Vaz Pereira Pinto Guedes de Sousa Bacelar,
134.36, sendo: pensão de reforma, 12~.lh50; lei n, o 888,
2;$59; 0,14 por conto, 2,$21. Tem 31 anos de serviço e
3 períodos.
Nicolau de Albuquerque Vilhena, 145614, sendo: pensão
de reforma, lH9690; lei n. o 888, 2;$79; 0,14 por cento,
2M5; do vencimento total 4667 são pela província de
Moçambique. Tem 131anos de serviço o 13 períodos.
Podro Alfredo de Morais Rosa, 107650 de pensão
do reforma. Tom 1 aumento de 10 por cento sõbre o
soldo e 24 anos de serviço.
'
Pedro Cabral de Sacadora, 4(3~G3de pensão de reforma. Tem 12 anos de serviço e diferencial.
Pio José da Costa, 117~50 de pensão de reforma.
'rem 1 aumento de 10 por cento sõbre o soldo e 26 anos
do serviço.
Raúl Goncalv os Dias, 10~h12, sondo: pensão de reforma, f)~ 50; 0,14 por cento, 96(32; do venchnento
total 10,$44 s o pelo Estado da índia e 4686 pela pro:víncia do 'rimor. Tem 1 aumento d~ 10 por cento sobre
o sôldo, 21 anos do HelTiço o 50 perIodos.
Raúl Sampaio Sntúrio Pires, 61636 de pensão de reforma. Tem 16 anos do serviçoReinaldo Suntélices dr Castro Lima, 220697, seudo :
P nsão do reforma, 177650; lei n." 888, 17;$75; lei
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n.? 1:332, 2M30j 0,14 por cento, 4M2; do vencimento
total llt$63 são pela P rovíncia de Moçambique.
Tem 1
aumento de 10 por cento sôbre o sôldo, 38 anos de serviço e 23 períodos.
Rodolfode
S. Boaventura Viana de Andrade, 211t$31,
sendo : pensão de reforma, 184t$25; lei n. o 888, 18M2;
lei n." 1:332, 7t$37; 0,14 por cento, M27; do vencimento total 5686 são pela província de Moçambique. Tem
2 aumentos
de 10 por cento sôbre o sôldo, 36 anos de
serviço e 6 períodos.
Salomão Vaz da Silveira Leitão, 208i$55 , sendo: peno
são de reforma, 172650; lei n," 888, 17~25; lei n.? 1:332,
li3t$80; 0,14 por cento, 56; do vencimento total 11~27
são pela província de Moçambique. Tem 1 aumento de 10
por cento sôbre o sõldo. 37 anos de serviço e 26 períodos.
Simão Cândido Sarmento,
525tH4, sendo: pensão de
reforma,
254t$10; lei n.? 888, 251$41; lei n." 1:332,
203628; 0,14 por cento, 42;j35; do vencimento total
143t$:!2 são pela província de Angola e 4 M7 4 pela província de Moçambique. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sobre o sôldo de major, 55 anos de serviço e 246 pe·
ríodos.
Tr-obaldo Gomes de Azevedo 'I'ôrres, 133tS70, sendo:
pensão de roforrna, 129t~54; lei n. o 888, 2n59; 0,14 por
cento, 1~57. Tom 31 anos de serviço e 9 períodos.
'I'ibúrcio Carreira da Câmara, 213tS34, sendo: pensão
de reforma, 178ó75; lei r ,? 888,17687; 0,14 por cento,
16t$72; do vencimento total 3M55 são pela província de
Angola. Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre o sôldo,
35 anos de serviço e 79 períodos.
Tibúrcio
César do Campos Beltrão, 2R5~01, sendo:
pensão de reforma,
211t$75; lei n. o 888, 21~17; lei
n, ° 1:332, 50682; 0,14 por cento, 1627. Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre o soldo, 41 anos de serviço e 6 portodos.
'I'omaz Hipólito
Ferraz da Silva, 8M81, sendo: ponsão do reforma,
70654; 0,14 por cento, 2627. Tem 20
anos de serviço fi 3 períodos.
Vicente
Cipriano
Rodrigues
de Mendonça,
310tS38,
sondo : pensão de reforma, 217625; lei n. o 888, 21672;
lei n.? 1:~32, 60683; 0,14 por cento, 10ô58; do vencimonto total 14678 são polu província do Angola. 'I'em 2
aumeuros
dl' 10 por COuTO sõbre O sôldo, 42 anos de serviço e 50 pNfudos. Reforma nos termos da lei n.? 1:158,
limite de vencimentos de capitão com o segundo aumento.
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Tenentes
Ab~l Monteiro Lourenço,
1121$23, sendo:
reforma, 111636; 0,14 por cento, {j87. Tem
de 10 por cento sobre o sôldo , 27 anos de
0
períodos.
Reforma nos termos do artigo 8.

n." 15:790.
Agostinho

Alves,

64~81; 0,14 por
e

21 períodos.
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sorvico e 5
do decreto

68819, Relido: pensão de reforma,
3{j38. Tem 18 anos de serviço

cento,

Adelino da Costa Rêgo, 99588, Rendo: pensão de
reforma, 98~::l7; 0,14 pur cento, h~61; do vencimento
total 3Bt;.!, são pela província
de Moçam bique e Dr$84
pelo Ministério do Interior. Tem 26 anos de serviço e 10
períodos.
Agostinho
Armelim Machado, 631598. sondo: pensão
de reforma,
61tS36; 0,1-1 por cento, 2tS62. Tem 1 aumento do 10 por cento sóbre o sõldo, 16 anos de serviço e 15 períodos.
Agostinho Martins da Silva Barradas,
209~03, sondo:
pensão de reforma,
165~90; lei n. o 888, lli1S59; lei
n." 1:332, 261$54. Tem 1 aumento do 10 por cento sobre
o sôldo e 39 anos de serviço. Reforma nos termos da
lei n." 727.
Agostinho Rodrigues Fernandes,
8M5J de pensão do
reforma. Tem 22 ano R de serviço.
Alberto Honríq ue de Figueiredo, 74646, sendo: pensão
de reforma, 73M8; 0,14 por conto, 1i$28. 'rem 20 anos
de serviço e 8 períodos.
Alberto
Granado,
41{j, sendo: pensão. de reforma,
39t$72; 0,14 por cento, 1.tS28; do vencimento total 3M1
são pela província de Moçambique.
'I'orn 12 anos do serviço e 8 períodos.
Alberto Pedro Mendes dos Santos Fonseca,
57690,
sendo: pensão de reforma, 52{j27; 0,14 por conto, 5663.
Tem 14 anos de serviço e 35 periodos.
.
Albino Oândido
Ferreira
Pinto da Cunha Júnior,
129{j02, sendo: pensão de reforma,
125a; 0,14 por
cento, 4tS02; do vencimento total 8660 são pela província de Moçambiquo. Reforma oxtraordinária.
Alexandre
de Oliveira, 781501, sendo: pensão de reforma, 73618; 0,14 por cento, 4~$83; do vencimento
total 31$90 são pela província de Angola. Tem 20 anos
de serviço e 30 períodos.
Álvaro Vaz de Sá Pereira e Castro, 43;590 de pensão
de reforma. Tem 13 anos do serviço.
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Américo Alfredo Gomos da Cruz, 5-M51 do pensão do
reforma,
sendo 15;551 polo Ministério
das Finançus.
Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o soldo o 14
anos de serviço.
Anastácio José dos Santos, 26M59, sondo: pensão de
reforma,
1841$09; lei n.? 888, 18840; lei n." 1:Bn2,
58t$90; 0,14 por cento, 4tS20. Tem 1 aumento de 10 por
cento sõbre o sõldo, 43 anos do serviço e 24 períodos.
Reforma nos termos da lei 11.° 1:158.
Aníbal Gonçalves da Costa, 10M81 de pensão de reforma. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o sõldo e
26 anos de serviço.
António Augusto Campos, 13Gt$01, sondo: pensão de
reforma,
123t$36; lei n.? 888, 4893; 0,14 por cento,
71$72; do vencimento
total 17 {j. são pela província
de
Angola.
Tom 32 finos de sorviço e 48 períodos.
António de Carlos Freitas Teixeira, 69il de pensão de
reforma. Tem 19 anos do serviço.
António Cardoso de Carvalho Machado, 33~61, sendo:
pensão do reforma, 31636; 0,14 por cento, 2825. Tom
9 anos de serviço e 14 períodos.
António Diniz Aiala, 1981515, sendo: pensão de reforma, 1561581; lei D.O 888, 1[)~SG8;lei n.? 1:332, 12854;
0,14 por cento, 13,512; do vencimento total 48tS19 são
pelo Estado da índia. Tom 1 aumento de 10 por cento
sobre o sõldo, 37 anos de serviço o 75 porfodoa.
António Ferreira
da Silva, 20D603, sondo: pensão de
reforma, 1GM90; lei n.? 888, 16659; lei n.? 1:332, 26~54.
Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o soldo. 39 anos
de serviço e reforma nos termos da lei n. ° 1:158.
António
Francisco
Castilho da Costa, 2~6 de pensão
de reforma. Tem 8 anos do serviço.
António Joaquim Valadores,
102~45 do pensão de reforma. Tem 27 anos de serviço.
António José de Almeida Lima, 371515, sendo: pensão de reforma,
35tS54; 0,14 por cento, 11$Gl. 'I'om 11
anos de serviço o 10 períodos.
António .J osé Mn rtins, 77 tr1n do ponsão de reforma;
senão] !DOi:>pelo ~[iuistério do Interior. TNn 21 anos do
serviço,
António Júlio Lõbo da Costa, 1:3~;H, do pensão de 1'('forma. Tem 3 anos do serviço.
António LiDO Lopes dOR Santos, 31652, sendo: ponsão de reforma,
31636; 0,14, por conto, 6lG. Tom 10
finos de serviço o 1 período.

2." Sério

ORDEM DO EXERCITO

N.o 22

78!)

António Milheíro , 152t)05, sendo: pensão de reformn,
134:500; lei n. ° 888, 5:536; 0,14 por cento, 12~60; do
vencimento
total 52J26 são pela província de Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o soldo, 32
anos de serviço o 72 períodos.
A ntónio de Oliveira. 98827, sendo : pensão de reforma,
94,j09; 0,14 por cento, 4tS18; do vencimento total 15072
são pela província de Angola. Tem 2é anos de serviço
e 26 períodos.
António Pais Gomes Júnior, 290817, sendo: pensão de
reforma, 187650; lei n. ° 888, 18J75; lei n, ° 1:3~2, 7M;
0,14 por cento, 8602; do vencimento total 25~79 são
pelo Ministério das Colónins, Tem 1 aumento de 10 por
cento sobre o sôldo, 45 anos de serviço e 51 períodos.
Reforma nos termos da loi n.? 727.
António Passos de Oliveira Valença,
25tS52 , sendo:
pensão de reforma, 25D; 0.14 por cento, ,$52. Tem 8 anos
de serviço, 3 períodos o diferencial,
António Rodrigues, 10till79. sendo: pensão de reforma,
102Mb; 0,14 por cento, 41534; do vencimento total 7691
são pela província de ::\loçambique. Tem 27 anos de serviço e 27 períodos.
António da Silva, 181610, sendo: pensão de reforma,
148Mb; lei n.? 888, 14684; lei n.? 1:332, 1M81. Tem
38 anos de serviço. Reforma nos termos da lei n. ° 787
e lei n.? 1:158.
Armando
da Fonseca,
39672 de pensão de reforma.
Tem 1~ anos de serviço.
Benjamim de l\1agalhãis Vasconcelos,
247~76, sendo:
pensão de reforma, 1í9~5J;
lei n.? 888, 17695; lei
n.? 1:332. 50~27. Tem. 1 aumento de 10 por cento sôbre
o sõldo e 42 anos de serviço. Reforma nos termos da lei

n.? 727.

Camilo Ribeiro de Lis Teixoira de Almeida, 10645 de
pensão de reforma. Tem 3 anos de serviço.
Oarlos Quintino 'I'rnvassos
Lopes, 50tll de pensão de
reforma. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o sõldo
e 13 anos de serviço.
César Augusto Possolo Bemfoito, 751$ de pensão de
reforma. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o soldo
e I!) anos de serviço.
Cristiniano
Romão 'I'avaros,
79tS54 de pensão de reforma. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o soldo
e 20 anos de serviço.
Oustódio Ferroira
Lopes, 111;636 de pensão de re-
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forma; 0,14 por cento, 5560; do voncimento
total 8tS24
são pela província
de Angola. Tem 1 aumento de 10.
por cento sõbre o sóldo, 27 anos de serviço e 32 períodos.
David José Ribclrinho, 258tS~5, sendo: pensão do reforma, 173~óJ; h·i u o 88K, 17635; lei n." 1:3112. 62M7;
0,1-1 por r-euto. 4609; do vencimento
total M87 são
pela província d« Angola e lltS74 pela província de Moçanibique.
Tem 44 anos de serviço e 31 períodos. Retoruia nos termos da lei n.? 1:158 .
. Dimas do Jesus da Silva, 1l9i!5G6, sendo: pensão de
reforma,
llf>D; 0,1-1- por cento, 4666. Tom 29 períodos
e roforma extl'aol'(linária.
, Doruingos
Autóuio
Vieira Ribeiro, 3M54 de pensão
de reforma
TI·m 10 anos de serviço.
Eduardo
COl'sino Caldeira
de Albuquerque
Vilhena,
5:!tS27 de pensão de reforma. Tem 15 anos de serviço,
Esmeruldo
Tavares Côrte Real, 50687, sendo: pensão
de reforma, 47672; 0,14 por cento, 3S15. Tom 1 aumento
de 10 por cento sõbre o sõldo, 12 anos de serviço e 18
portodos.
Eugénio Guilherme Cardoso de Lima, 21H:30. sendo:
pensão
de reforma,
160690; lei n.? 888, 16tS59j lei
n.? 1:332, 26~D4; 0,14 por cento, 2t;27; do vencimento
total 51$41 sno lwla província de Angola. Tem 1 aumento
de 10 por cento sobre o sôldo, 39 MOS de serviço e 13
períodos. Reforma nos termos ela lei n." 1:158.
Francisco
de Andrade,
97a:n, sendo : poueão de reforma,
9,:IJ00; 0,14 por conto, 31522; do vencimento
total 3r~8g são pela província de Mo<:ambiq ue. Tem 25
anos de serviço e 20 períodos.
Francisco
Augusto do Barros Ó Vasconcelos,
117tS71 ,
sendo: pensão de reforma,
112aG3; lei n. ° 888, 41$50;
0,14 por cento, a58. Tem 32 anos de serviço, 4 períodos e vencimento dA alferes.
Francisco
Augusto
Ferreira
Júnior,
50~98, sendo:
pensão de reforma,
43tS90; 0,14 por cento, 715>08; do
vencimento
total 235b2 são pela província de Moçambique. Tem 13 anos de sorviço e 44 perforlos.
Francisco
Cerq ueira Moreirinhas,
117,$66, sendo: pens110 de reforma, 111§136; 0,14 por por cento, 6t$30. Tem
1 aumento de 10 por couto sõbre o soldo, 27 anos de
serviço e 36 poríodos.
Francisco Coutinho da Silveira Ramos, 2G8541. sendo:
pensão de reforma,
179654; lei n." 888, 17tS95; lei
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n. ° 1:332, 50t2i27; 0,14 por cento, 20665; do vencimento
total 63690 são pela província de Angola. Tem 1 aumento
de 10 por cento sôbre o soldo, 42 anos de serviço e 118
períodos.
Francisco Eduardo Baptista, 43,590 de pensão de reforma. Tem 13 imos de serviço.
Francisco Esteves da Fonseca, 106~63 de pensão de
reforma. 'I'em 28 anos de serviço.
Francisco Morais Manchego, 81~ de pensão de reforma. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sõldo,
19 anos de serviço e diferencial.
Francisco Nogueira, 100~04, sendo: pensão de reforma, 89~90; 0,14 por cento, 10r$14; do vencimento
total 8a33 s[io pela província de Moçambique e 2M01 pelo
Estado da India. Tem 24 anos de serviço e 63 períodos.
Francisco Nunos Blanco, 51tS75, sendo: pensão de
reforma, 50!); 0,14 por cento, 1tS75. Tem 13 anos de
serviço e 10 períodos.
Herculano Maria da Silva, 39tS72 de pensão de reforma. Tem 12 anos de serviço.
'
João de Almeida Correia, 70tS80, sendo: pensão de
reforma, 70t>45; 0,14 por conto, t$35. Tem 1 aumento de
10 por cento sõbre o sôldo, 18 anos de serviço e 2 períodos.
João Baptista Laje, 94;573, sendo: pensão de reforma,
94~09 j 0,14 por conto, r$G4.Tem 25 ano.s de serviço e
4 períodos.
João Crisóstomo Teixeira Malheiro, 46{)15, sendo:
pensão de reforma, 4bM5; 0,14 por cento, t;70. Tem 1
aumento de 10 por cento sôbre o sõldo, 11 anos de serviço e 4 períodos.
João Duarte de Oliveira, 1061$63 de pensão de reforma.
'I'em 28 anos de serviço.
João Luiz Monteiro, 275~39, sendo: pensão de reforma, 184;509; lei n." 888,18#40; lei n.? 1:332, 58{)90j
0,14 por contu, 1415. Tom 1 aumento de 10 por cento
sõbre o sôldo, 43 anos de serviço e 80 períodos. Reforma nos termos do decroto n.? 5:787-4 Z.
João Malheiro de Sonsa e Meneses, 46;595. sendo: pensão do reforma, 43tS\10; 0,14 por cento, 3;505. Tem 13
anos de serviço e 19 períodos.
João de Melo Bulhões, 141602, sendo: pensão de reforma, 1341509; lei n.? 888, 5636; 0,14 por cento, 1tS57;
do vencimento total 4640 são pela província de Moçambique. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o sõldo,
32 anos de serviço e 9 períodos.
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de reforma,

106~G3; 0,14 por cento, 41'518; do vencimento total 8604
são pela província de Angola. Tom 28 anos de serviço
o 26 períodos.
João Pinto Queiroz,
102M;) de pensão de reforma.
Tem 27 anos de serviço.
João Teixeira,
227694,
sondo: pensão de reforma,
16M18; lei n.? 888, lGt$51; lei li.O 1:332, 4tió25. Tom
42 anos de serviço. Reforma nos termos da lei n.' 1 :158 o
limite de vencimentos de tenente com o segundo aumento.
J oaq uim Correia Alberto, 190!585, seudo: pensão de
reforma,
161r$36; lei n.? 888,16.&13; lei n.? 1:332,
19536. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o sõldo o
38 anos de serviço. Reforma nos termos da lei n. o 1:1;)8
e limite de vencimentos
de tenente com o segundo aumento.
Joaquim Marques, 188M8, sendo: pensão de reforma,
148r$45; lei n.? 81)8, 14~84; lei n." 1:332, 17681; 0,14
por conto, 7t$OS. 'rem 38 anos de serviço e 44 períodos.
Reforma nos termos da lei n." 727.
Joaquim Martins Branco, 125t1 Je pensão de reforma.
'rem 1 aumento do 10 por cento sobre o soldo e 30 anos
de serviço.
Joaquim
dos Reis Monteiro,
185t$03, sendo: pousão
do reforma,
156~81; lei n." 888, 15~68; lei n.? 1:332,
121554. 'I'em 1 aumento do 10 por couto sóbre o soldo
e 37 anos de serviço. Reforma nos termos da lei n. ° 1: 158
o Iimito de vencimentos
de tenente com I) segundo aumento.
José Augusto de Figueiredo
Temido, 98643, sendo:
pensão de reforma, 98527; 0,14 por cento, ,616. 'rem
26 anos de serviço e 1 período.
José de Azevedo Pereira
de Gouveia, 461) de pensão
de reforma. Tem 13 anos de serviço.
José Bernardo Forte COrte Real, 18M8 de pensão de
reforma. Tem 5 anos de serviço e diferencial.
José Caetano Vaz Pacheco do Canto e Castro, 134605,
sendo: pensão de reforma, 129ti54; lei n. o 888, 2,559;
0,14 por cento, 11$92. Tem 31 anos de serviço (I 11 períodos. Reforma extraordinária.
José da Cruz, 151,$03, sendo: pensão do reforma,
129654; lei n. ° 888, 2t559; 0,14 por cento, 18,>90; do
vencimento
total 9674 são pela província
de Angola.
'Tom 1 aumento
de 10 por cento sõbre o soldo c 31
unos de serviço.
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José Ferreira Simões, 44tS05, sendo: pensão de reforma, 43618; 0,14 pOI' cento, ~~87. Tem 1 aumento
de 10 por cento sõbre o soldo, 10 anos de serviço e 5
períodos.
J osé Filipe Morgadinho, 254M1, sendo: pensão de
reforma, 179t$54; lei n. o 888, 17895; lei n. o 1:332,
50827; 0,14 por cento, 6865. Tem 1 aumento de 10
por cento sobre o sôldo, 42 anos de serviço e 38 períodos. Reforma nos termos da lei n,o 727.
José Francisco Medeiros, 1716130, sendo: pensão de
reforma, 143~18; lei n." 888, 11845; 0,14 por cento,
16697; do vencimento total 2M20 são pela província de
Moçambique e M04 pela província de Macau. Tem 1
aumento de 10 por cento sôbre o sõldo, 34 anos de serviço e 97 períodos.
José Inácio Tavares, 18M03, sendo: pensão de reforma, 156{b81; lei n," 888, 15668; lei n.? 1:332, 12t$54.
Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sõldo e 37
anos de serviço.
J asá J ácome de Santana e Silva, 44640, sendo: pensão de reforma 43tS18; 0,14 por cento, 1;$22. Tem 12
anos de serviço e 7 períodos.
•
José Joaquim dos Santos Paixão, 167~74, sendo:
pensão de reforma, 140t509; lei n.? 888, 14~; lei
n. o 1:332, 5,$60; 0,14 por cento, 8805; do vencimento
total 18ô63 são pelo Estado da índia. Tem 36 anos de
serviço e 50 períodos.
José Luiz Amorim, 157826, sendo: pensão de reforma,
138a6R; lei n. ° 888, 81$31; 0,14 por cento, 10832; do
vencimento total 23~82 são pela província de Timor.
Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sôldo, 33 anos
de serviço e 59 períodos.
José Maria Correia Júnior, 223649, sondo: pensão de
reforma, 170~45; lei n.? 888, 17t$04; lei n." 1:~32,
34tS08; 0,14 por cento, 1t$92; do vencimento total M58
são pela província de Moçambique. Tem 1 aumento de 10
por cento sôbre o sõldo, 40 anos de serviço e 11 períodos.
José Martins, 211,513, sondo: pensão de reforma,
165690; lei n." 888, 16~59; lei n.? 1:332, 26854;
0,14 por cento, 21'510.Tem 1 aumento do 10 por cento
sõbre o sõldo. 39 anos de serviço fi 12 períodos. Reforma nos termos da lei n." 1:158 e limite de vencimentos de tenente com o segundo aumento.
José Nobre, 2881')42, sendo: pensão de reforma,
187650; lei n." 888, 18t$75; lei n.? 1:332, 751$; 0,14
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por cento, 7,517; do vencimento
total GMO são pela
província de Angola o 19~20 pela província de Moçambique, 'I'em 1 aumento de 10 por cento sôbre o sôldo,
45 anos de serviço e 41 períodos. Reforma nos termos
da lei n.? 727.
José da Palma Ribeiro, 10Gt595, sendo: pensão de reforma, 10M63; 0,14 por cento, 32;$. 'rem 28 anos de
serviço e 2 períodos.
José dos Santos Martins, 255:$46, sendo: pensão de
reforma,
179;55,1; lei n.? 888, 17~95; lei n." 1:332,
50b27; 0,14 por cento,
Tom 1 aumento de 10 por
cento sôbre o soldo, 42 anos de serviço e 44: períodos.
Reforma nos termos da lei n.? 727.
José do Sousa Marreiros
Vaz Sintra, 122868, sendo:
pensão de reforma, 119M8; lei n.? 888, 2;$38; 0,14 por
cento, 1812. Tem 31 anos de serviço e 7 períodos. Reforma extraordinária.
José de Sousa Seiroz, 11lt$93, sendo: pensão de reforma, 1101581; 0,14 por cento, 11$12. Tem 29 anos de
serviço e 7 períodos.
José Paulo Andorinha,
1l0Ll65 , sendo: pensão de reforma, 106BG3; 0,14 por cento, 4\'$02; do vencimento
total 7 li90 são pela província de Angola. Tem 28 anos de
serviço e 25 períodos.
Júlio Cutela do Vale Teixeira, 3M86, sendo: pensão
de reforma, 3:ltS45; 0,14 por cento, 2M!. Tem 9 anos
de serviço e 15 periodcs.
Júlio Machado Feliciano Júnior, 54t354 de pensão de
reforma. 'rem 12 anos de serviço e diferencial.
Leoniz Lopes de Andrade,
521'527 de pensão de reforma. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o sôldo e
12 anos de serviço.
Lourenço
Mendes Sõco, 98627 de pensão de reforma.
Tem 26 anos de serviço.
Luiz António de Figueiredo
Ribeiro, 93t$76, sendo:
pensão de reforma,
89~90; 0,14 por cento, MR6; do
vencimento
total 7l!80 são pela província
de Angola.
'rem :34 anos ele serviço o 24 períodos.
Lucas Fornundea Clemente, 209ffi03, sendo: pensão do
reforma, 165690; lei n." 888, 16659; lei n,? 1:332, 26bf>4.
'rem 1 aumento do 10 por cento sobre o sõldo e 39 anos
de serviço. Reforma nos termos da lei n." 727.
Luiz Alberto Dias, 62t!OG, sendo : pensão do reforma,
G1tS3G; 0,14 por cento, 670. Tom 1 aumento de 10 por
cento sôbro o sôldo, 16 anos elo serviço o 4 períodos.
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Luiz da Costa Lr-nl Furtado Coelho, 8G6Bô de pensão
de reforma. Tem 1 aumento de 10 por conto sõbre o
sôldo e ~1 anos de serviço.
Manuel António Lúcio, 111;$94, sendo: pensão de reforma, 1061Í!63; 0,14 pur cento, 5631; do voncimouto
total 7 tS91:J são pela província
de Angolu e 3§Ç19 prla
províucia
do Moçambique. Tom 28 anos de serviço e 33
períodos.
Manuel Monteiro,
2141528, sendo: pensão de reforma,
165iS90; lei n." 888, 16659; lei n." 1:332, 26j)óJ; 0,14
por cento, ótS2ó; do venciment .. total 16648 são pela
província
do Angola. Tem 1 aumento de 10 por cento
sõbre o soldo, 39 anos de serviço e 3U pf'ríodos.
Manuel :\loreira Flores. 199t$03, sendo: ponsão do roo
forma, 156~81; loi n." 888, 1M68; l(·i n." 1:3;32, 12Ml4;
0,14 por cento, 14;5; tio vencimento total 26M39 são pela
província de Angola o 10675 pela província da Guiné.
Tem 1 aumento de 10 por cento sobro o sôldo, 37 anos
de serviço e 80 períodos.
Manuel Pires, 102;>45 de pensão de reforma. Tem 27
unos de serviço,
Manuel Rosa Troichlor
Knopfli, 47672 de pensão de
reforma. Tem 1 aumento de 10 por cento sôb re o sõldo
e 11 anos de serviço.
Miguel Alexandre
de Magnlhãís,
1431$(\5. sondo : pensão de reforma,
13.J.~09: lei n." 888, 5.,)36; 0,14 por
cento, 4li20. Tem :32 anos de serviço o 24 períodos.
Octávio Pt'reira Gomes, 52tS44. sondo : pensão de reforma, 47672; 0,14 por cento, 4672. 'I'cm 1 aumento de
10 por cento sôbre o soldo, 12 anos de serviço e 27 períodos.
Pedro José da Guia Pau RC'al, 203647, sendo: penf\ão
de reforma,
1431518: lei n.? 888, Ub31; lei n.? 1:332,
4M81; 0,14 por conto, ·'),17. 1'em 1 aumento do 10 por
cento sobre o sõldo, 34 anos de serviço e 1 poríodo.
Ricardo
Mariano, 22-tt538, sondo: pensão de reforrnn ,
170M5; lei n." 888, 17604: lei n." 1:3;32, 34:)09; 0,14
por cento, 2t580. '!'om 1 aumento de 10 por cento sobro
o sõldo, 40 anos do serviço e 16 períodos.
Silvestre F(lrnandes Ferroirlt, 2641):.10. sondo : pensão
de reforma,
172650;
loi n.0888,
1762Ôjlcin.°1:g3~.
62610; 0,14 pOI' cento, 126;)[); do vencimento total 18627
são pela província
de Angola, 6D00 pela província
da
Guiné e 1H~27 pela província de Macau. Tem 44 anos de
serviço e 78 períodos.lleforma
DOS termos
da lei n." 727.
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Vergílio Augusto dos Santos, 112~26, sendo: pensão
de reforma,
106~63i 0,14 por cento, M63 i do vencimento total 4~ são pela província de Moçambique.
Tem
28 anos do serviço e 35 períodos.
Alferes

Alberto Aníbal de Assiz Gonçalves, 28665 de pensão
de reforma. Tem 10 anos de serviço.
Alberto Carlos Figueiredo
de Albuquerque,
13636 de
pensão de reforma. Tom 4 anos de serviço.
Alberto Pouce de Castro, 22690 de pensão de reforma.
Tom 7 anos de serviço. Roforma nos termos do § 1.0 do
artigo 2.° da lei n." 1:244, de 1922.
Alberto dos Santos índias, 10M73, sendo: ponsão de
reforma,
10M; 0.14 por cento, {;73. Tem 30 anos de
serviço e 5 períodos.
Albino Neves da CORta, 221$90 de pensão do reforma.
Tem 8 anos de serviço. Reforma nos termos da lei
n.? 1:244, de 1\122.
Alfredo Alves Ferreira,
171877, sendo: p=nsão de reforma, 135654; lei n." 888, 13ilf>ói lei n.? 1:332.16626;
0,14 por cento, M32; do vencimento total 9~03 são pela
província
de Angola. Tem 38 anos de serviço e 43 períodos. Reformado nos termos da lei n,? 1:158.
Alfrodo Augusto
Pereira,
22690 de pensão de reforma. 'I'om 7 anos de serviço. Reforma nos termos da
lei n.? 1:244.
Alfredo
Ramos, 22;3883, sendo: pensão de reforma,
1548t-i3; lei n," 888, 1M46; lei n." 1:332, 491548; 0,14
por cento, 4tS:36; do vencimento
total M20 são pela
província
de Moçambique
e M20 pela provincia
de
Cabo Verde. Tem 43 anos de serviço e 29 períodos. Roforma nos termos da lei n. ° 786.
Álvaro José Lõbo Pimentel, 196898, sendo: pensão do
reforma, 147rS; lei n." 888, 14870; lei n." 1:33~, 356:38.
Tem 41 anos de serviço. Reforma nos termos da lei
n." 787.
Álvaro Riboiro Nogueira Ferrão, 11M5 de pensão de
reforma. Tem 5 anos de serviço.
Auíbal António, 96.&93, sondo: pensão de reforma,
82,'09 i 0,14 por cento. 14684; do vencimento
total
16612 são pela província de Angola e 81$06 pela província de Timor. Tem 24 anos de serviço e 101 períodos.
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Amadeu da Cunha Oliveira, 47686, sendo: pensão
reforma,
47õ72: 0,14 por cento, ~14. Tem 14 anos
serviço o 1 período.
Américo José da Silva, 5M12, sendo: pensão de
forma, 55;$:36; 0,14 por cento, 1~76; do vencimento
tal 6t$72 são pela província
de Moçambiquc.
Tem
anos do serviço (1 12 períodos. Reforma nos termos
lei n." 1:244.
Américo dos Santos Costa Leal, 1M27 dr pensão
roformn.. Tem 4 anos de serviço. Reforma nos termos
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Amílcar Eller Caldas Pereira, 199M 7, sendo: pensão
de reforma,
1471$; lei n." 888. 1-M70; lei n.? 1:332,
3M~8;
0,14 por cento, 2M9; do vencimento
total
91573 são pela província de Moçambique.
Tem 41 anos
de serviço e 17 períodos. Reformado nos termos do decreto n.? 5:787.
António Alvos Gomos Leal, 10,500 de pensão de reforma. Tem 5 anos de serviço. Reforma nos termos da
lei n.O 1:244.
António Arriscado
Nunes, 1M27 de pensão de reforma. Tem 4 anos .]e serviço.
'
António
Augusto Ferreira ..de Melo, 19509 de pensão
de reforma. Tem [) anos de serviço. Reforma nos termos
da lei n. o 1 :244.
António Bernardo da Fonseca Baptista, 155542, sendo:
pensão de reforma,
131672; lei n." 888, 13a17; lei
n.? 1:332. 10$5:3. Tem :37 anos de serviço. Reforma nos
termos na lei n." 1:158.
António de Carvalho
Montenegro,
24~81 de pensão
de reformn.. Tem Ç) anos de serviço.
António Curado Rino Jordão, 1131503, sendo: pensão
do reforma, 108~81; lei n." 888, 2~17; 0,14 porcento,
2a05. Tem 31 anos de serviço e 14 periodos. Reforma
extraordinária.
António Deolindo Chaves, 227~21, sendo: pensão de
rr-forma, 154t$63; lei n." 888, lM46; lei n.? 1:332, 491$48;
0,14 por cento, 7:$64. Tem 43 anos de serviço e 52 períodos. Reforma nOR termos da lei n. o 78ô.
António Duarte Areosa, 2;h~ de pensão do reforma.
Tem B anos de serviço.
António Guedes do Lacerda, 70·S63 de pensão do reforma. Tem 21 anos de serviço.
António Guilhermino de Melo, 2081111, sendo: pensão
do reforma, 150,Mn; lei TI.O 888, lM08;
loi n.? 1:332,
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António Henriques
Loureiro,
120tl80, sendo: pensão
de reforma, 112I$li3; lei n." 888, 4t)ÕO; 0,14 por cento,
M67. Tem 32 anos do sorviço e 25 períodos. Reforma
nos termos do decreto n.? 12:375.
António Joaquim de Almeida, 10M do pensão de roforma. Reforma extraordinária.
António Lopes Robalo, 200;$94, sendo : pensão de reforma, J 47 i$; lei n. ° 888, 146íO; lei n. ° 1 ::132, i3M28;
0,14 por cento, 31$96. Tem 41 anos de serviço e 27 períodos.: Reforma nos termos da lei n. o 786.
António Luiz da Silva, 7266U, sendo: pensão de reforma, 661$81; 0,14 por cento, fla88. Tom 20 anos de
serviço e 40 períodos. Reforma nos termos da lei n.? 1:040.
António
Maria Monteiro, 1966198, sendo: pensão de
reforma, 1476; lei n.? 888, 14a70; loi n.? 1:332,351$28.
Tem 41 anos de serviço e reforma nos termos da lei

n.? 786.

António Montês, 13t$36 de pensão de reforma. Tem 4
anos de serviço. Reforma nos termos da lei n. ° 1:040.
António Olívio de Oarvalho J ales, 156M5, sendo: pensão de reforma, 131tll72; lei n." 888, 1n~17; lei n.? 1:032,
10a53; 0,14 por cento, 673 Tem 37 anos de serviço e
[) períodos. Reforma nos termos da lei n. o 786.
António
Quintino Rogado,
17[\18 de pensão de reforma. Tem 5 anos do serviço. Roforma nos termos da
lei n. ° 1 :244.
António Seixas Alves Pires, 26ff,57 , sendo: pensão de
reforma, 24681; 0,14 por cento, 1il176. 'rem 8 anos de
serviço
e 12 períodos.
Reforma
nos termos
da lei
n.? 1:244.
António da Silva Nunes, 1291589, sendo: pensão de
reforma,
120ff,27; lei n.? 888, 9t562. Tem 34 anos de
serviço. Reforma nos termos da lei n." 786.
Augusto César de Sá Dias, 601$94, sendo: pensão do
reforma, 591$18; 0,14 por cento, 1i376. Tem 18 anos do
serviço e 12 períodos.
Augusto Fernandes
da Cruz, 2111$78, sendo: pensão
de reforma, 150a81; lei n.? 888, 1MOS; lei n.? 1:332,
42t$22; 0,14 por cento, 3667. Tem 42 anos ele serviço
e 25 períodos. Reforma nos tormos da lei D.O 786.
Avelino Gonçalves
Geraz, 77t$53, SODelO: pensão de
reforma,
70t$63; 0,14 por cento, 6a90; do vencimento
total 11807 são pela província de Timor. Tom 21 anos
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de serviço e 47 períodos. Reforma nos termos da lei
n.? 1:040.
Bernardino
Luiz Machado Guimarãis, 1~647, sendo :
pensão de reforma, 11645; 0,14 por cento, M02. Tom
4 anos de serviço e 7 períodos.
Belarmino
de Oliveira Lemos, 17M8 de pensão de
reforma. Tem 5 anos de serviço. Reforma nos termos
da lei n,o 1:244.
Bernardo do Sousa, 70~04, sendo: pensão de reforma,
66681; 0,14 por cento, 3~23. Tem :!O auos de serviço e
22 períodos. Reforma nos termos da lei n. o 1:564.
Oarlos Borges Delgado, 32MB de pensão de reforma.
Tem 11 anos de serviço.
Oonstantino
da Cruz, 112~74, sendo: pensão de reforma, 108681; lei n o 888, 2t$17; 0,14 por cento, M76.
Tem 31 anos de serviço e 12 períodos. Reforma extraordinária.
Caetano Augusto 'I'rindade, 110688, sendo: pensão de
reforma,
105t$; 0,14 por cento, 5a88; do vencimento
total 22617 são pela província de Moçambique. Tem 30
anos de serviço e 40 pertodos.
Oalisto Morgado, 196a98, sendo : pensão de reforma,
1476; lei n." 888,14670; let n.? 1:332, 35628. Tem 41
anos de serviço. Reforma nos termos da lei n.? 786.
Casimiro António Ohaníbica da Fonseca, 29643, sendo:
pensão de reforma, 27M8; 0,14 por cento. 2~25. Tem
9 anos de serviço e 14 períodos.
Daniel Pimenta
Oamacho,
24681 do pensão de reforma. Tem 9 anos do serviço. Reforma nos termos da
lei n.? 1:040.
Domingos Simões, 165t$35, sendo: pensão de reforma,
135654; lei n." 888, 13t$55; lei n.? 1:332, 16~26. Tem
38 anos de serviço. Reforma nos termos da lei n." 786.
Duarte de Lucena Loureiro
o Vasconcelos,
91554 de
pensão de reforma. Tem 4 anos de serviço, .
.
Eduardo
de Noronha
de Castro Cabrita,
17618 de
pensão de reforma. Tem [) anos de serviço,
Edmundo Jaime Diniz Aiala, 22690' de pensão do reforma. 'rem 7 anos de serviço.
Fernando Pimenta de Oastro Vilas Boas Castelo Branco,
24681 de pensão de reforma. Tem 8 anos de serviço.
Fernando Iglésias de Oliveira, l\lB..J.5, seudo : pensão
de reforma, 18b81; 0,14 por cento, 664. Tem 7 anos de
serviço e 4 períodos. Tem diferencial.
Fernando
Santa Rita, 106661, sendo: pensão de 1'0-
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forma, 105t$ j 0,14 por conto, 1,)61. 'rom 5 anos de serviço. Reforma extraordinriria,
Francisco
Rodrignes Ferreira
da Silva, 19~09 de pensão de reforma. 'rem 6 anos de serviço.
Francisco Durão Fialho, 24681 do pensão de reforma.
Tem 9 anos de serviço.
Francisco Manuel dr Almeida Louseiro, 2M8:3, sendo:
pensão d« reforma, 24681 ; 0,14 por cento, 1,502. Tom
9 aDOS do serviço e 7 períodos. Reforma oxtrnordinària.
Francisco Marq nos, 1;"')9609,sendo: pensão do reforma,
131672; lei n." 8~8, 13tH7j loi n." 1:332, 1055H; 0,14
por cento, 3~67. Tem 37 anos de serviço e 25 períodos.
Reforma nos termos da lei n." 786.
Francisco
de Oliveira Lourenço, 24[181 de pensão de
reforma. 'rem 9 anos de serviço.
Francisco Rodrignes do Nascimento e Silva, 51654 de
pensão de reforma. Tem 16 anos de serviço. Reforma
nos termos da loi n. ° 1 :244,
Francisco Esteves da Rosa, 112/$45, sendo: pensão
de reforma,
108;581; lei D.O 888, 2~17; 0,14 por cento,
M47, 'rem Bl anos de serviço o 10 períodos.
Francisco
MenoE's Ramalhete,
16i)6:~5, sendo: pensão
de reforma, 1351$54; lei 11,0 888, 1;)655; lei n. o 1:332,
16tS26. Tem 38 anos de serviço, Reforma nos termos da
lei n." zse.
Gonçalo
Ribeiro Gonçalves,
200604, sendo: pensão
de reforma,
1476; lei n.? 888, 14670; 10i n." 1:332,
3M28; 0,14 por cento, 31596. 'rem 41 unos de serviço e
27 períodos. Reforma nos termos da lei n. o 786.
Henrique Augusto Guedes Qninhones de Portugal da
Silveira,
24;$R1 de pensão de reforma. 'rem 8 anos de
serviço. Reforma nos termos da lei n, o 1 :244.
Henrique
Gomes, 93~54 de pensão do reforma, Tem
27 anos de serviço.
Henriq ue Jorge Guedes de Melo, 13>S36de pensão de
reforma. Tem 4 anos de serviço. Reforma nos termos da
lei n.? 1:244.
Henrique
Luiz Carmona,
119~93, sendo: pensão de
reforma,
112663; lei n. o 888, M50; 0,14 por cento,
2;$79. Tem 32 anos de serviço e 19 períodos.
Jaime Lúcio, 233691, sendo:
pensão
de reforma)
157650; lei n. o 888, 15571); lei n, o 1:332, 56670; 0,14
por cento, 3,596. Tem 44 anos de serviço e 27 períodos.
Reforma nos termos da lei n.? 1:158.
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.Ieróuirno Garcão,
1~8:). soudo : pensão de reforma,
1l~ÓG3; lei n.? R88, ·Ui50; 0,14 por cento, 10687; do
vencimento total 246 são pela província de Moçambique.
Tem 32 unos
serviço o 74 porlodos. Reforma extraordinária.
João Alberto
Fróis Larocho,
137A09, sendo: pensão
de reforma, 120~:37; lei n. o 888, 9tS62; 0,14 por cento,
7620; do venci mon to total 1G;S1:d são pela província
de
Angola. Tem :34 unos dp serviço e 49 períodos.
J 0110 Albino, W6!S3i), sendo : pensão de reforma,
130654 j l('i D.O 888, 1i3·~f)i); lei D.O 1:3;32, 16~2G. Tem
38 anos de serviço.
João António ~Iaria :\fl1rtf'ns Ferrão Gomes da Mata,
191509 do pensno cIp reforrna. Ti-m 6 anos de serviço.
Reforma nOH termos da lei n." 1:244.
João Auzusto
dos Santos, 941586, sendo: pensão de
reforma,
H:3;>f>4; 0,14 por cento, 1~32; do vencimento
total aiS;)l são pela província de Moçambique. Tem 27
anos de serviço o 9 11(\ríodos .
•roão Barreiro',
!mtS:)·l ele ponsão de reforma, Tem 27
anos de svrvicc. Ht'fol"lna nos tPrIDOS da loi D.O 1:664 .
.João Ccrqueiru dl~ Abreu Viana, 24681 de pensão de
reforma.
Toro 9 anos ·dc serviço. Reforma nos termos
da lri n,° 1:~-l4
João Clem -nte UOR Anjos. 4G~25, sendo : pensão
de
roformn, -l-Ht5UO; O 14- por cento, 2635; do vencimento
total i3óiiO silo pola províucin
do Ang-ola e 3t$30 pela
província IIl' :Uo<:ambique. 'l'1'1Il 14 anos de serviço e 16
períodos. Hofol"lII<l 1101' termos da h-i TI.O 1:040 .
.João Garcia de Barro~ Júnior,
37{f" sendo: pensão de
reforma,
HGó27; 0,14 por conto, t$73. Tem 12 anos de
serviço e 5 poríodos .
•João Garrido da Silva, l1i3JlR, sendo : pensão de reforma, 108'::81; Il'i n." 888, :!l>17j 0,14 por conto, 2620.
Tem 31 unos ULl sel'\'i<:o (1 10 per-íodos .:
João I nácio da Rochn, 2-t.l,.q 2, sendo: pensão de reforma, Iü7~'if>O; lpi 11.° 8HR, 1f)t57f); lei n.O 1:313:>', 56~70;
0,14 por ct>nto, 11" 17; do v<,nrimento total 21692 são
pela pro\"Íllcia do L\lIgola e 1ôt$44 polo Estado dn jndia.
Trm 44 allOR dI' ~1'I'\'ic:o e 76 pt>ríodos. Reforma uos termos da ]Pi n.o 78fi
JOIIO Luiz tb no:-ta, 10.-)b58, sondo: peo!lão de reforma, 10.-)·); 1l.l4 por ('I'nto, 6[)8. Tpm 30 anos de serviço c 4, Ill'rlodo~.
João :\Iigupl, \)\)'5_7, Rendo: lwusilo de reforma, 97~36;

ao
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0,14 por cento, 1691. Tt-m 28 anos de serviço e 13 períodos. Reforma nos termos da lei n.? 1:5G4.
João de Nóbrega, 85ó90 de pensão do reforma. Tem
25 anos de serviço.
João da Silva Louro, 179t$1O, sendo: pensão de re·
forma, 139tS36; lei n." 888,13693;
lei n.? 1:33:2,221$29;
0,14 por cento, 3t$52; do vencimento total 9621 são pela
província de Angola.
Tem 39 unos do serviço e 24 poríodos. Reforma nos termos da lei n." 727.
João Ferreira Pires, 186~12, sendo: pensão de reforma, 143M8; lei n." 888, 14óiH; lei n." 1:3;)2, 28t5l63.
Tem 40 unos de serviço. Reforma nos termos da lei
n." 1:465.
João Martins dos Santos, 17M58, sendo: pensão de
reforma, 139t$36; lei n.? 888,13693; lei n." 1:332, 2~ó29.
Tem 39 anos de serviço. Reforma
nos termos da lei
n," 787.
João Narciso Gomes, 1231$65, sendo: pensão de reforma, 119M8; lei n.? 888, 2638; 0,14 por cento, 2tS09.
Tem 31 anos de serviço e 13 períodos. Reforma extraordinária .
•Joaquim Alexandre
ele Aguiar, 101a18 de pensão de
reforma. Tem 29 anos de serviço.
Joaquim de Arriaga Tavares da Cunha Cabral, 3t5l81
de pensão de reforma. Tem 2 anos de serviço .
•J oaq uim Augusto Carneiro, 98653, sondo : pensão de
reforma, 93{154; 0,14 por cento, 4;59H. Tem 27 anos de
serviço e 3-1 períodos.
Joaquim
Cabral de Sampaio, 1M27 de pensão de reforma. 'I'om 4 anos de serviço. Reforma nos termos da
lei n." 1:244 .
.Joaquim Correia Borges, 11515 de pensão de reforma.
Reforma extraordinária.
Joaquim do Nascimento e Silva, 101t5l33, sendo: pensão de reforma, 8M90; 0,14 por ce ato, 15M3; do vencimento total 16tS20 são pela província do Moçambique,
8inO pela província de S. Tomé o Príncipe e 4a05 pela província do Angola. Tem 25 anos de serviço e 105 períodos .
.T oaqnim Pereira,
89a57, scndo : pensão do reforma,
8M90; 0,14 por cento, 3a67; do venci monto total 3~58
são pela província
da Guiné e 3tS[)8 pelu província
de
Cubo Verde. Tem 25 anos do serviço e 25 períodos. Reforma nos termos da lei n." 1:564.
Joaquim
da Silva Godinho,
36a27 de pensão do reforma. 'rem 12 anos de serviço.
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Tomaz, 74889, sendo: pensão de reforma,
0,14 por cento, 644. Tem 22 anos de serviço e

Joaquim

74M5;

3 períodos.
Jorge Monteiro Pinto, 65605, sendo: pensão de reforma, 636; 0,14 por cento, 2605. 'rem 19 anos de serviço e 14 períodos. Reforma nos termos da lei n." 1:244.
José Oarramanha,
821$09 de pensão de reforma. Tem
24 anos de serviço.
Joaquim Duarte de Almeida, 155642, sendo: pensão
de reforma,
13Ia72; lei n." 888.13617; lei n." 1:332,
10tS53. Tem 37 anos de serviço. Reforma nos termos da
lei n. ° 1:465.
Joaquim
de Oliveira Tõrres,
105t$ de pensão de reforma. Reforma flxtraordinária.
José de Almeida Diuiz, 155M2, sendo: pensão de reforma, 131tS72; lei n." 888, 13M 7; lei n.? 1:332, 10;$53.
Tem 37 anos de serviço. Reforma nos termos da lei
n." 786.
José de Barros Dantas,
63~, seudo : pensão de reforma, 5Uil18; 0,14 por cento, i3882; do vencimento total 3650 são pela província de Moçambique. Tem 18 anos
de serviço e 26 períodos.
José da Oosta, 91il36 de pensão de reforma. Tem 28
anos de serviço.
José Duarte Ferreira Júnior, V3a54 de pensão de reforma. 'rem 27 anos de serviço.
Josó Falcão da Gama Pombeiro, \)4~56, sendo: pensão de reforma,
V3654; 0,14 por cento, 1602. Tem 27
anos de serviço e 7 períodos.
José Ferreira,
216 de pensão de reforma. 'rem 7 anos
de serviço.
José Francisco,
1651$35, sendo: pensão de reforma,
13M54; lei n.? 888, 13t$55; lei n." 1:332, 16~26. rrem
38 anos de serviço. Reforma nos termos da lei n," 786.
José Joaquim
Ferreira
da Silva, 9654 de pensão de
reforma. Tem 4 anos de serviço.
.
José Luciano de Faria, 22690 de pensão de reforma.
Tem 7 anos de serviço.
José Martins Branco, 24t$81 de pensão de reforma.
Tem 9 anos de serviço.
José Ferreira,
82t509 de pensão de reforma. Tem 24
anos de serviço.
Jos6 Pereira da Silva Pinto, 17618 do pensão de reforma. Tem 5 anos do serviço.
J os6 do Rêgo Monteiro, 145~80, sondo: pensão de 1'0-
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forma, 1:Z71!S90; lei n.? 88<;, 1:?Ó79; loi n .? 1:333, M1l.
Tem 36 anos de serviço. Reforma
nos termos da lei
n," 786.
Luciano Ferroira
de Carvalho,
11645 de pensão de
reforma. Tem 5 anos de serviço.
Luiz António Filipe. 17ôlllG. sendo: pous ão do reforma, 139t53G; lei n." 8~8. 13i\U3; loi li." 1::33:3, 2:.M29;
0,14 por cento, 658. Tem :30 anos de serviço o 4: períodos. Reforma nos termos da lei n. o 1:15~.
Luiz Augusto
de Castro,
1G6:5:35, seudo : pensão do
reforma 13M54; lei n. ° 888, 13655; lei n ," 1::332, 16626.
Tem 38 anos de serviço. Reforma nos termos da lei

n.? 1:158.
Luiz Gonzaga do Figueiredo
Rocha, 76G3 de pensão
de reforma. Tem 3 anos de serviço,
Manuel Albino, 1171H3, sendo : pensão de reforma,
112663; lei n,? 888, 4r)50. 1'em 32 anos do serviço.
Manuel Bentes Júnior, 107~03, sendo: pensão de 1'0forma, 10M; 0,14 por cento, 21505. 'rem 14 períodos o
reforma extraordinária.
Manuel Casimiro de Faria Vasconcelos,
GM38, sendo:
pensão de reforma, 591518; 0,14 por conto, :3t):30. Tom
18 anos de serviço e 15 períodos.
Manuel de Carvalho.
1Gli/;)08, sondo: pensão de reforma, 135t$54; lei n, o 888, 1:1655; loi n,o 1 :313:3, lGt526;
0,14 por cento, t573. Tem 38 anos d« serviço o 5 períodos. Reforma nos termos da lei n, o 786.
Manuel Joaquim
da Mata Antunes Barradas,
17~18
de pensão de reforma. Tem 5 anos de serviço.
Manuel Luiz Marques Pereira de Sampaio, 17 M8 de
pensão de reforma. Tem [) anos de serviço.
Manuel Maria Cantis ta, 51:598, sendo: pensão de reforma, 5165*; 0,14 por conto, 0;)44; do vencimento total
3624 são pela província
de Moçambique. Tem lU anos
de serviço e 3 períodos.
Manuel Rodrigues
de Sousa Coutinho, 21:$ de pensão
do reforma. Tem 6 anos de serviço.
Manuel dos Santos, 186M2,
sendo: pensão de reforma, 14M18; lei n.? 888,14:531;
lei n ,? 1:3132, 281563.
Tem 40 anos do serviço. Reforma nos termos da lei
D.O 1:158.
Marcolíno Augusto
do Gouveia, 208M1, sendo: pensão de reforma, 150b81; lei u." 888. lM08; lei n.? 1:332,
42~22. Tem 42 anos de serviço. Reforma nos termos da
lei n.? 786.
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Mário do Nascimento Fonseca Monta, 208611, sendo:
pensão de reforma,
150,681: lei n. ° 888, 15508; lei
n." 1:332, 42622. Tem 4~ anos de serviço. Reforma nos
termos da lei n. U 78ü.
Maximino Augusto Sampaio, 2M de pensão de re·
forma. Tom 8 anos de serviço.
Paulo da Cunha Bandeira
Coelho, 113M8, sendo:
pensão do reforma, lú8~81; lei n." 888, 2~17; 0,14 por
conto, 2~20. Tem 31 anos de serviço e 15 períodos.
Porfirio Ferreira,
85690 de pensão do reforma. Tem
25 anos ele serviço.
Raúl de Távora o Araújo Meireles de Canto e Castro,
24~81 do pensão do reforma. Tem 9 anos de serviço.
Raúl Valente de Üliveira Coolho, 3G627 de pensão de
reforma. Tom 12 anos de serviço.
Raúl Carlos dos Santos, ~l~U·, saudo : pensão de reforma, 21~; O,]4 por conto, ~14. Tem 8 anos de soro
viço e 1 poriodo.
Serafim de Morais, 8MW de pensão de reforma. Tem
20 anos de serviço.
Simplício Pinto Gomes, 51;554: do pensão de reforma.
Tem 16 anos de serviço.
Venâncio Luiz Soeiro, 19GJ98, sendo: pensão de reforma, 147~; lei n." 888, 14f570; lei n." 1:332, 35628.
Tem 41 anos de serviço e reforma nos termos da lei
n, o

18G.
António Lopes Mateus.

Está

conforme.

o

Ajudante General, interln

~~lit~
~~

°,

,
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MINISTÉRIO

DA GUERRA

18 DE DEZEMBRO DE 1931

ORDEM

EXÉRCITO

DO

(2.a Série)
Publica-se

ao Exército

1.o -

o seguinte:

Decretos

ftlinislério da Guerra - Repartição do Gabinete
Considerando
que o ex-major
de cavalaria
Alberto
Cardoso Martias de Mpneses Macedo foi coagido a pedir
ti. sua
demissão
em 1919 por circunstâncias
especiais e
muito respeitáveis,
e atendendo
aos seus serviços prestados no Ultramar;
Usando da faculdade qUfl mo confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fõrça do disposto no artigo LOdo decreto
D. o 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta
dos Ministros de todas as Repartições :
Hei por bem decretar, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 E reintegrado no exército, na situação de
reforma e no pôsto que tinha à data em que pediu a sua
d('missão, o major de cavalaria Alberto Cardoso Martins
de Meneses Macedo.
Art. 2.0 Fica revogada a legislação em contrário.
Determina-se
portanto a todas as autoridades a quom
o conhecimento
e execução do presente decreto com
fôrça de lei pertencer
o cumpram e façam cumprir e
guardar tam inteiramente
como néle S(1 contém.
Os Ministros de todas as Rf'partiç:ões o façam imprimir, publicar e correr. Dado nos Paços do Govêrno da
República,
em 11 de Novembro de 1931. - ANTÓNIO
ÓSCAR
DE FRAGOSO CAlll\'LONA - Domingos Augusto AI·

ves da Costa Oliveira - Mário Pais de Sousa - José de
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Almeida Eusébio - António de Oliveira Salazar - An·
tórLÍo Lopes Mateus -Luiz
António de lrfagalhãis Cor- reia - Fernando AUgUHto Branco - Joi1o .lhtunes Gui·
marãis - Gustavo Cordeiro Ramos
Ilenrique Linhares
de Lima.
-s-

Usando da faculdade que me confere o n.? 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fôrca do disposto. no artigo 1.0 do decreto
n.? 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Mi·
nistro da Guerra: h-i por bem decretar que sejam reintegrados no exército, na situação de reforma e nos termos
do artigo 1.0 do decreto n.? 20:264, de 1 de Setembro
de 19;31, os ex-oficiais abaixo indicados:
Coronéis: de infantaria,
Augusto César de Madureira
Beça ; de artilharia,
Alfredo Ernesto Dias Branco e Manuel Maria Taveira Cardoso;
de cavalaria,
Firmino Teixeira da Mota Guedes,
e do engenharia,
Artur Maria.
da Silva Ramos.
'I'enentee-coronéis
: de infantaria,
Carlos António Leitão Bandeira; do artilharia,
ALberto Augusto de Almeida
'I'eixerra,
Patrício Xavier
de Almeida e Brito e João
Carlos Castro Côrte Real Machado, o dp cavalaria,
Fernando Coutinho da Silveira Ramos. Alvaro
César de
Mendonça e Adelino de Almeida Novais.
Majoros : de infantaria,
Manuel do Almeida, António
Luiz Cardoso,
Arnaldo Augusto Rebêlo da Silva, José
Augusto
do Mancolos Pereira Sampaio e Rogério Augusto Afonso, e de ongenharia, José Marques Pereira Barata.
E nos termos do artigo 2. ° do citado decreto o tenente-coronel de cavalaria Jaime Raúl de Brito Carvalho da
Silva.
O Ministro da Guerra assim o tenha entondido e faça'
executar.
Paços do Govêrno da República, 12 de Dezembro do 1931.-ANTÓNIO
ÓSCARDE FRAGOSOCARMONA-

António Lopes Mateus.
Uillistério

da Guerra - Repartição

Geral

Usando
ela faculdade quo mo confere o n.? 2.0 do artigo 2.0 do decreto n." 12:740, de 26 do Novembro de
1926, por fõrça 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, nos termos do decreto n.? 16:070, de 25 de Setembro, também
de 1928, seja concedida a D. Conceição de Jesus Ferreira Diuiz, viúva do alferes de reserva João José Ferreira Diniz, a reversão da cota parte do subsídio mensal
de M que sua filha D. Maria da Conceição Ferreira Diniz conjuntamente
com pia percebia, em virtude de esta
senhora ter falecido em 21 de Agosto do corrente ano,
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar,
Paços do Govêrno da República,
12 de Setembro de 1931.ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO OAR-

MONA-António

Lopes Mateus,

(Visado pelo Tribunal
bro de 1931).

de Contas

em 15 de Outu-

Usando da faculdade qUf' me confere o n." 3.° do artigo 2.0 do decreto n.? 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por força do dispos to no artigo LOdo decreto
D. o 15:331,
de 9 do Abril dê 1928, sob proposta do Ministro da Guerra:
hei por bem decretar que o inválido
de guerra, nos termos dos artigos 2.0 e 3.0 do decreto
n. o 16:443, do 1 do Fevereiro do 1929, em seguida mencionado tenha o pôsto q ue lhe vai indicado: quadro especial dos oficiais farmacêuticos - major, o capitão, reformado,
Alberto
Homem Pinto da Oosta Cabral, nos
termos do artigo 67.0 e alíneas a) e d) do seu § LOdo
decreto n. o 10:4-1,3, acima referido, sendo esta promoção
considerada
como se tivesse sido feita por decreto de 1
do corrente mês e publicada na Ordem do Exército n. 021,
2.a série, da mesma data.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar. Paços do Governo da República, 12 de Dezernbro de 1931.-ANTÓNTO OSCAR DE FRAGOSO CARlIIONA-

António Lopes Mateus.

Usando da faculdade que me confere o n." 3.0 do artigo 2.0 do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
19::36, por fôrça 00 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 o invá-
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lido de guerra, nos termos dos artigos 2. ° e 3. ° do decreto n.? 16:443, de 1 de Fevereiro
de 1929, em seguida mencionado
tenha
o pôsto e antiguidades
que
lhe vão indicados:
quadro es pecial de artilharia - capitão, o alferes miliciano, reformado,
Manuel António de
Oliveira Miranda, nos termos do artigo 67.° e alíneas a)
e d) do seu § 1.0 do decreto n." 16:443, acima referido,
contando as antiguidades
de tenente e capitão, respectivamente, de 28 de Maio de 1921 e 28 de Maio de 1~25.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
executar.
Paços do Governo da República,
12 de Dezembro de 1931. - ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA- António Lopes Mateus,

2. °- Por decreto de 26 de Setembro do corrente ano:
Ilillistério da Guerra- 1,& Direcção Geral- 2," Repartição
Concedidas
as vantagens
de que trata
o decreto
n.? 20:247, de 24 de Agosto último, ao major do extinto
corpo do estado maior, inscrito na escala dos capitãis
de infantaria,
António Daniel de Matos, adido, no Ministério das Colónias,
desde 1 de Julho do corrente ano,
por tor completado o tempo de pormunência no oficialato
desde a data em que é considerado
tenente, nos termos
do decreto n." 17:378, de 27 do Setembro de 1929, necessário para o primeiro
aumento de 10 por cento sôbre o

soldo.

3.

0.-

Por decretos de 28 do mês findo:
Ilinisíérie da Guerra - f. a Direcção Geral-

t. a Repartição

Condecorado
por deliberação do Supremo Tribunal Militar com a medalha militar de ouro da classe de bons
serviços,
em substituíção
das duas de prata da mesma
classe que lhe foram conferidas
pelas Ordens do Exército n." 17, 2.3 série, de 30 de Setembro de 1918, e n." 15,
2.· série, do 14 de Setembro
de 1920, por se achar ao

2.• Série
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abrigo do § LOdo artigo 8.0 do regulamento para ti. concessão da medalha militar de 28 de Setembro de 1917,
o major de artilharia José de Pina Cabral.
Condecorado por deliberação do Supremo Tribunal Militar com a medalha militar de prata da classe de bons
serviços, por se achar ao abrigo da alínea c) do § 2.0 do
artigo 8.0 do regulamento para a concessão da medalha
militar, de 28 dR Setembro de 1917, visto o n." 3.0 do
artigo 11.0 do mesmo regulamento, o capitão miliciano
de pioneiros Armando Ernesto de A breu Rocha.

Ministério
daGuerra
- l.a Direcção
Geral-2_8 Repartição
Concedidas as vantagens de que trata o decreto
n." 20:2H, de 24 de Agosto último, ao brigadeiro Júlio
Ernesto de Morais Sarmento, comandante da 2." brigada
de cavalaria, desde 1 de Julho de 1930, por ter completado o tempo dê permanência no oficialato desde a data
em que é considerado tenente, nos termos do decreto
n." 17:378, de 27 de Setembro de 1929, necessário para
o primeiro aumento de 10 por cento sôbre o sõldo.

4.

o-

Por decretos de 5 do corrente mês:
Milli~tério
daGuerra
- f."" Direcção
Geral-2. a Rcparti~ão

Aumentado ao efectivo do exército o alferes de infantaria António Manuel Guerreiro Evaristo, que, encontrando-se na situação do desertor, se apresentou em 25
do mês findo, ficando na situação de disponibilidade.
Nula e de nenhum efeito a parte. do decreto de 10 de
Novembro de 1928 que colocou na situação de reserva
o tenente coronel de artilharia Raúl do Carmo Simões
Pereira, sem direito à diferença do vencimentos durante
o tempo em que esteve naquela situação.
Rejeitado o recurso n." 2:161, interposto perante o
Conselho de Recursos pelo capitão do serviço de admi-
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nistração
militar João Viegas Jacinto, por ser manifestamente ilegal e não ter sido interposto em tempo.
Adidos

Capitão, supranumerário permanente, do reginiento de
infantaria n. o 11 José de Almeida Cassar e tenente de cavalaria, ajudante de campo do general Eduardo Augusto
Marques, Eduardo de Sousa Almeida, por terem sido
requisitados para desemponhar
comissões de serviço dependentes, respectivamente, dos Ministérios das Finanças, na guarda fiscal, O do Interior, na policia de segurança pública, devendo ser considerados nesta situação
desde 1 do corrente mês e 19 de Setembro último.
Dispon1b1Hdade

Capitão de infantaria, adido, Afonso Carlos Ferreira
May, que de regresso do Ministério das Oolónias se apresentou em 30 do mês findo.
Reserva

Tenente do regimento de infantaria n.? 4 Porftrio Manuel de Paiva, por ter sido julgado incapaz do serviço
activo pela junta hospitalar do inspecção, devendo ser
considerado nesta situação desde 23 do mês findo.
Reforma

Major, na situação de reservn, João Lino de Sousa
Galvão, e tenente de infantaria, supranumerário permanente, Carlos Alberto Cardoso do Amaral, o primeiro
por ter atingido o limite de idade, nos termos do § 4.0
do artigo 10.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro
de 1929, e o segundo por ter sido julgado incapaz de
todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção. nos
termos do decreto 0.016:443, de 1 de Fevereiro de 1929,
devendo ser considerados nesta situação, respectivamente,
desde 4 do corrente mês e 13 de Julho último.

~Iinislério da Gnerra - 3.11 Direcção Geral

Chefe do estado maior do exército, o general Artur
Ivens Ferraz.

2,' Série
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5. o _ Por decretos de 12 do corrente mês:
~Iinistério lia Gucrra - ta Direrção Geral- 1,8 Repartição

Condecorado, por deliberação do Sopremo Tribunal
Militar, com a medalha militar de prata da classe de
0
Valor Militar, por se encoutrar nas condições do § 2.
do artigo 3.° ü artigo 4." do rl'gulamento de 28 dtl Set--mbro de 1917, modificado pelos decretos n.O!6:0\)3, de
11 de Setombro de 1919, e 12:081, dfl i6 de Agosto de
1926, o capitão do infantaria José Pedro de Matos.

Minijlério da GucrraQuadro

P

Dirccção Geral-2.a

Repartição

da arma de artilharia

Coronel, o t-nontc-coronel Eduardo Avelino Ramos da
Costa, contando a antigllidad8 desde 28 do mês findo.
Tenente-coronel, o major, adjunto da secção de material da frente marítima de defesa de Lisboa, Elísio Mário
dos Santos Lôbo, contando a antiguidade desde 1 do
corrente mês,
Regimento

de artilharia

ligeira

n.· 5

Major, o major, graduado, Bernardo Gabriel Cardoso
Júnior, contando a antiguidade desoe 1 do corrElnte mês.
Capitão, O tenente António Joaquim Miranda, contando a antiguidad<' desde 1 do corrente mês.
Regimento

de artilharia

de costa n." 1

Coronel, comandante, o tenento-coronol Abel de Abreu
Soto Maior, contundo a antiguidade desde 1 do corrente
mês.
Quadro especial a que se refere o artigo
,?
do aecreto n.o 7:823, de 23 de Novembro .de 1921
õ

Major farmacôlltico miliciano. o capitão farmacêutico
miliciano, do mosmo quadro, Henrique José Alves, eon"taudO a antiguidade desde 1 do corrente mês.
DirecQão do serviço de administração

militar

Capitão miliciano do serviço de administração militar,
do quadro especial, o tenente miliciano do referido ser-
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viço, do mesmo quadro, adj unto da 3. a Repartição, Florival Castro Simões Fogaça, contando a antiguidade
desde 30 de Setembro de 1926.
Concedidas as vantagens de que trata o decreto
n." 20:247, de 24 de Agosto de 1931, desde as datas
que lhes vão designadas, aos oficiais em seguida mencionados:
'
Por terem completado o tempo de permanência no ofícialato
desde as datas em que são considerados tenentes, nos termos do decreto n,> t7:378, de 27 de Setembro de f929, modificado pelo decreto n.v t9:069, de 27 de Novembro de
t930, necessário para o primeiro aumento de iO por cento
sôbre o sôldo:

Infantaria - tenentes : Filipe Cardoso Calhancas, no
quadro, Manuel Duarte Areia, no regimento de infantaria
n." 7, Feliciano Nogueira, no regimento de infantaria
n.? 14, João Lopes da Silva Figueiredo e João Ferreira,
no regimento de infantaria n.? 19: Joaquim Augusto dos
Santos Alberto, no batalhão de caçadores n." 5, António
Coelho de Sampaio, no Colégio Militar. Artilharia-coronéis: Luiz de Albuquerque Gusmão, na Direcção. da
arma de artilharia, Albiuo Penalva de Figueiredo Oliveira Rocha, na Escola prática do artilharia, com o curso
do estado maior, Mário Augusto Gouveia Xavier de Brito,
na 3. a Direcção Geral do Ministério da Guerra, António
Gorjão COUCf'Íl'ode Albuquerque, na Escola Central de
Oficiais; tenentes coronéis: José Augusto de Beja Neves,
na Escola Militar. com o curso do estado maior, .loão da
Conceição Tomaz Rodrigues e José Guerreiro de Oliveira
Duarte, na 3.a Direcção Geral do Ministério da Guerra,
Álvaro Teles Ferreira de Passos, na Escola Militar; majores: Eduardo Rodrigues Areosa Feio, no Colégio Militar, Afonso Jorge de Aguiar, no comando da frente
marítima da defesa de Lisboa, Emídio Duarte Cadima,
na 2. Direcção Geral do Ministório da Guerra; cspitãis :
Cândido Augusto Ribeiro, no regimento de artilharia ligeira n. o 3, Estêvão Rodrigues Neto de Almeida e João
José Amaro, no grupo do artilharia a cavalo n." 2, António José Caria e Carlos AI berto de Araújo, no r('~imento de artilharia de costa n " 2, José dos Santos Rodrigues Braz, na Escola Militar, Manuel José Óscar
Guimarãis da Costa Cabral, na 3. a Direcção l1eral do
Ministério da Guerra; teuontes . José António da Rocha
Beleza Ferraz e Manuel Ribeiro da Rocha, no grupo
II

2." 'ún ~
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independente
do artilharia 00 montanha. n. ° 15. Cavalaria. - coronel do extinto corpo do estado maior o inscrito na escala. dos teuentes-coronéis
da. arma do cavalaria.
Artur
Pereira de Mesquita, na 3.a Direcção Geral do
Mim tério da Guerra ; capitãis : Luiz da Costa Ivens
Ferraz, no quadro, Joaquim Pinto, no regimento dI' cavalaria n.? 2, José SO:1I'('S Craveiro Feio, no regimento
de cavalaria
n.? 6. Domingos de Sousa Magalhãia, no
regimento de cavalaria n." 9, João Augusto Azinhuis de
:Melo, na E cola ~libtar j tenente . : António Carlos Garcia
do Oliveira Reis, Fernando Jorge do Aguiar e António
da. Cunha Viana, no regimento do cavalaria n. o 2. Eduardo
Rodrigue
do Almeida Dias, em serviço 110 Depósito de
Garunhõs , do de 1 do Dezembro do 1931, Domingos
Pr-reira, no rrgim<,nto dr- cavalaria n. o 6, desde 6 do Dezembro de lH31. Engenbaria-c-coronéi
: Franci co da
Cunha n(lgo Chaves, no quadro, Rui Viterbo Frugoso
Ribeiro, na Dir c"çilOda arrua do ni!<,nharia, InáCIO Manuel de Sousa Froire Pimentel, na Inspecção do Serviço
das Obras e Propriedade
~lilital''''s; major Eugénio António Duro Xuvier, no Instituto Profis ional dos Pupilos
dos Exército
de Torra e .hr;
capitão miliciano do
quadro e pecial Jollo Eugénio, na Direcção
da arma
do (lngt'nhariaj tenente : .Ioaquim Feruuudo da Concoição
Goun-s Marques, no quadro. ~lário António Lisboa de
Oliveira
Dorca, I1l'nriqüo Herculano
Santa Clara da
Cuuha o Fernando Augusto Soares da Piedade, no regimento do sapadores mineiros, Octávio Esteves Paulo Cardo o, no batulbão de automobilistus.
~If'dicos - tenentes :
A ugusto Garcia, no grupo de artilharia posada n.' 1. AIberto 'Carlos David, no regimonto de telegrafistas,
Adalberro de SOU!'ll Dias, na E 'cola prática de cavalaria,
de d(l 1 do D(,zornbro du 1931, e com a patente d capitão, Gll!lpar ~antos, DU 3.a companhia de saúdl', ul'sdo
4 de Dl'z mbro dI' 1931. \'(\teriDário~
capitãis
Júlio
Galt,s da Co ·tu, no regimento de CllvHluria D.o 1, 1\h'3ro
Ft.rnande
Lapu, na Direcl.:ão do S r\'Í<:o V<,terinúrio Ui·
litar, Froderi('o "Iartin
Pinto Soares, no Hospital jli1itar
Verorioário
Prillcipul j tl'opnto, Vital do Lemo!' Uf'twnCOllrt, na E. cola prática dp cavalaria.
.A,llllini, tl':ll,'1to
milira~
capit· is: 1\ dro do~ . anto.
il\'a, n!1.Dir ('ç. o
do Sprviço da Admiui"tJ'lll,'ilo ~lilitl1r. Joaquim da Luz
,TiC(>Iltll. na Escola prática
da ndministl'ução
lIJililtlr,
rt'dro
Rodriglll's
Vah·ntl'. na. OJi('irHlH gl'rai
dI' fardamentos e cal~ado, miliciano
do quadro especial, Al,tur
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Ribeiro de Almeida,
na Direcção do Serviço da Administração
Militar,
Júlio Ribeiro da Costa, no Depósito
geral do material
de- aquartelamento.
desde 1 de Dezombro de 1931; tenente José Dias dos Santos Nobre,
no Depósito geral do material de aquartelamento,
desde
1 de Julho de 1931. Secretariado
militar
tenentes :
Fernando
Rodrigues
Loureiro
e João Maria Loureiro,
na Repartição
Geral do Ministério da Guerra, Luiz António da Silveira,
na 3." Repartição
da 2." Direcção
GOTal do Ministério
da Guerra,
Acácio Antunes,
na
Escola Central de Oficiais, José Pereira da Costa, na La
região militar,
José Martins Ribeiro, na 2.a região militar, Luiz Freire,
na 4," região militar, José Mar'ques
Martins,
na Farmácia
Central do Exército, Pedro Cal-deira de Avelal', na Direcção do Serviço Veterinário
Militar, Joaquim
de Sousa Brites e Manuel da Silva
Araújo e Gama, respectivamente,
nos distritos de recrutamento e reserva
n.OS 7 e 8. Quadrô auxiliar de artilharia=-c teneutes : Narciso da Silva Bastos, na companhia
de trem hipomóvel, José Consciência, no Depósito g!-lral
de material de guerra, Quadro auxiliar de engenharia
tenente Luíz Francisco
Curto, no regimento de sapadores mineiros.
Quadro auxiliar do serviço de saúdecapitão Gaspar
Maria do Nascimento,
na Direcção do
Serviço de Saúde Militar, desde 1 de Dezembro de 1931.
c-s

Idem, para o segundo aumento de tO por cento sôbre o sôldo:
Infantaria - tenentes-coronéis
: José Frederico
Guilherme de Almeida Arez e Henrique do Melo, no quadro,
Fernando Álvaro de Almeida Carvalho o Francisco Rosa
Ventura,
na Diroccão
da arma do infantaria,
António
Henriques
Simões de Sousa, nn 3. II Inspecção de Infantaria, Caetano Eduardo Freire de Andrade, no regimento
de infantaria n.? 1, Júlio César Gil Igle-ias, no regimento
de infantaria
n." 6, Fernando
Simas Xavier de Basto,
no batalhão de caçadores
n." 8, Afonso Henrique Barbeitos Pinto e Francisco Feio Vale, respectivamente,
nos
distritos
de recrutamento
e reserva n. <lS 6 e 8, António
Amadeu
Rodrigues
de Sousa,
Guilherme
Correia
de
Araújo e Joaquim
Leitão. no distrito de recrutamento
e reserva
D.O 18. desde 1 de Dezembro de 1931. Jerónimo Gonçalves Ribas, no distrito de recrutamento
e reserva n.? 9, desde 11 de Dezembro de 1931; majores:
Manuel de Jesus Moreira, no quadro, desde 1 de Julho
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dA 1931, Florentino Coelho Martins, no quadro, Alberto
Herculano de Morais, na 2.a Repartição
da La Direcção
Geral do l\1inist(>rio da GUAl'rD" Virginio de Azevedo
Costa, Luiz Quir.no
Monteiro, Mauuel Fernandes
da
Cos ta e .Iosé Maria de Sousa e Brito, na 3. a Repartição
da 1.11 Direcção Geral do Ministério da Guerra, Francisco António de Campos,
Pedro de Andrade Pissarra
e Gouveia, Júlio Mário da Cunha Viana e Miguel Fruncisco da Conceição Santos. nu Dirrc,ão da arma de infantaria,
Artur
I'iuheiro
Coelho, no Govêrno
Militar
de Lisboa, José dos Santos e Cunha, no regimento
de infantaria
n.? 6, David José Gonçalves Magno. no
regimento
de Infantaria n." 9, Leopoldo Gerardo Martins, DO regimento do infantaria
n." 14, Alfredo AQgusto Xavier Perestrelo
da Conceição,
no distrito de
recrutameoto
e reserva
11.0 11, José Francisco
Faúlho
Rasoilo, na Carreira do Tiro de Coimbra, e com o curso
-do estado maior, Raúl Frederico Rato, na Escola Cen.trai de Oficiais, desde 1 de Dezembro de 1931 j capitãis:
Anlbal Artur Marcelino, em disponibilidade,
desde 1 de
Julho de 1931, Liberato Eugénio de Sá Viana Brandão,
na Direcção da arma de infuntaria, Luiz Gonzaga Tadeu, na La inspecção de infantaria,
Severino Gonçalves
Guerreiro
Chaves e Alfredo AUg'lIsto da Silva Braga,
na La região militar, José Luciano Martins Correia, na
3.a l'pg.ião militar, José Pereira Pascoal e António Augusto Ferreira, no regimento de infantaria n. o 7, António
A funso Pais Gomos, no regimento de infantaria n. o 20,
Eduardo
António Santos Pereira. no batalhão independente de infantaria
n." 25. Manuel José Serpa, no batalhão de caçadores
n. o 4, Vasco de Pina Cabral, no
batalhão
de metralhadoras
n.? 2, Alberto
Carlos de
Almeida Frazão,
DO batalhão
de m(ltralhadoras
n, ° 3,
Abel Malhou Zuniga e Joaquim
José Marques,
respectivamente,
nos distritos de recrutamento
e reserva
n.OS 2 e 4, Guilherme
Carlos Oom, na Escola Militar, desde 1 de Dezembro
de 1931, Aníbal Martins
Gomes Bessa, no distrito de recrutamento
e reserva
n." 18, desde 1 de Julho de 1931, Armando Martins
Dias Rocha, no Colégio Militar, Armando Augusto da
Costa, na Carreira de Tiro dfl Chaves, António Ernesto
de Almeida, na Carreira de Tiro de Aveiro; tenontes :
Augusto de Carvalho, no regimento de infantaria n." 11,
Armando
Amaro de Freitas, no batalhão independente
do infantaria
n. o 25, Carlos Gomes Cordeiro, no bata-
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talhão de metralhadoras
D. ° 3, Abel Moreira,
no batalhão de ciclistas n. ° 1, milicianos do quadro especial,
Daniel Pinto de Barros e Fernando
Eugénio da Costa
Vieira, no quadro, Álvaro Pereira
Ribeiro, na 2." Repartição da 1." Direcção Geral do Ministério da Guerra,
Aurélio Tertuliano
de Freitas da Silva e José da Conceição Nogueira Rosas, no regimento de infantaria n," 1,
Nicolau Barbosa da Fonseca, no regimento de infantaria
n." 8, Manuel Rodrigues
Dias .Júnior, no regimento deinfantaria
n.? 17, António José da Conceição
Gomes,
no batalhão independente
de infantaria n." :?5, Matias de
Freitas, no batalhão de caçadores n.? 4, Alberto Cândido
Rebêlo Branco e Manuel Moreira Rodrigues de Canvalho,
no batalhão
de caçadores
D.O 9, Fernando
Eurico da
Costa Oliveira, no batalhão de metralhadoras
n." 3, Mário Lopo do Carmo, no distrito de recrutamento
e rena Repartição
de
serva D.O 4, António Maria Carreira,
Estatística
e Estado Civil do Corpo Expedicionário
Português. Artilharia
coronéis: Joaquim da Silveira Malheiro, na Direcção
da arma de artilharia,
José Jorge
Ferreira
da Silva, no regimento
de artilharia
ligeira
n." 3, Alexandre
Herculano
Garcia,
no regimento
de
artilharia
de costa n, o 2. Cavalaria - brigadeiro
Júlio
Ernesto
de Morais Sarmento,
comandante
da 2.8 brigada de cavalaria;
coronéis:
José Gonçalves Paúl, no
quadro, Manuel Umbelino Correia Guedes, na. 2.11 Direcção Geral do Ministério da Guerra, e com o curso.
do ostado maior, António Mário de Figueiredo Campos,
na 3. a Direcção Geral do Ministério da Guerra;
tenontes-coronéis : Alexandre
Inácio do Barros Van Zeller e
António Augusto Namorado de Aguiar, no quadro, Carlos
Alberto
da Guerra Quaresma,
no Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército de Terra e Mal'; majores: Teodorico Ferreira
dos Santos, no quadro, João Justino de
Morais Teixeira, no regimento de cavalaria n.? 1, António Elias Garcia, no regimento de cavalaria n. o 6. Carlos
Maria Ramires.
no regimento
de cavalaria n. o 9; eapitãis : Rogério de Almeida Tavares
e Silva, na Escola
prática do infantaria,
José Júlio do Andrade,
na Repartição de Estatística
e Estado Civil do Corpo Expedicionário Português,
Carlos Alberto da Silva Abrantes,
em serviço no Depósito de Garanbões,
o com o curso do
estado maior, Manuel Francisco
Marques Valente,
na
3.11 Direcção Geral do Ministério da Guerra, desde 1 ele
Dezembro
de 1931. Médicos - majores:
José Maria
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Soares, no regimento de cavalaria n, n 8, desde 1 de J ulho de 1931, Artur Pacheco, no Hospital Militar Principal rie Lisboa, António Emílio Antunes de Vasconcelos,
no Hospital Militar Principal do Põrto, José Augusto da
Silva Xavier Nogueira,
no hospital militar auxiliar de
Chaves, desde 1 de Dezembro de 1931, capitão Manuel
Pinto, no hospital militar regional n." 2, desde 1 de
Julho de 1931. Veterinários - capitão Alberto Alfredo
da Silva Lobo, 00 grupo independente
de artilharia. da
montanha
n. ° 12; teueute Roberto António da Silva, no
quadro.
Administração
militar - tenentes-coronéis:
Armando de Almeida
Lima, na Direcção do serviço do
admiuistrnção
militar, Vicente Forrer Maria Franco, na
Manutenção
Militar; majores: António Augusto da Costa
Alves, no quadro, Manuel Mendes, na 3.n Repartição da
2.3 Direcção Gerul do Ministério da Guerra, Hemetério
Augusto de Carvalho Mussnno e José António Cerveira,
nas inspecções
do serviço de admimstração
militar,
Braúlio Ludgoro de Freitas, na Escola Militar, Eduardo
Guedes de Carvalho
Meneses, na Manutenção Militar,
desde 1 de Dezembro
do 1931; capitãis e Fernando
Vasco da Silva Chichorro, no quadro, desde 1 de Julho
de 1931, José Nunes Gregório, no regimento de cavalaria n.? 9, Abel Il+nriqu-s
Seco, na 2." região militar.
Quadro auxiliar
de artilharia - capitão José Franciaco
Calhau, na 4. a re'gião militar. Quadro auxiliar do serviço de saúde> - cupi tão ATbprto JOt;6 Luiz, no Hospital
Militar Principal de Lisboa; tenentes: Jerónimo Malaíaia
da Costa, no Hospital Militar Principal de Lisboa, Jo ...é
1\-L:rtins Loureiro,
na La companhia
de saúde. Chefes
do banda do mó-deu
capitãis , Baltasar da Conceição
Falcão, no regimento de infantaria Il.O 1il, e Isidro Peres,
no r.-gimento de infantaria n." 17, desde 1 de Dezeuibrb
de 1931.
Idem, para o terceiro aumento de tO por cento sôbre o sôldo:
Módicos - tenentes-coronéis:
Manuel de Lucena e Luiz
Martins
da Costa :-,01lres, no Hospital Militar Principal
do Lisboa, desde 1 de Dezembro de H)31; major .losó
Rodrigues
Madeira, DO regimouto de infantaria n.? :!O,
desde 1 de Julho de HJ31. Aduiinistracão
militar - llC-Q·
riquo J015é da Costa, na. 3." Reparticão
da 2.& Direcção
Gernl do Ministério da Guerra,
desde 1 de Dezembro
do 1931.
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Adidos

Tenente-coronel,
com o curso do estado maior, o major
de artilharia,
com (J mesmo curso, adido, professor da
Escola Militar, José Fil ipe de Barros Rodrigues,
contando a antiguidade
desde 1 do corrente mês,
,
Tenente do ba talhão de caçadores n, ° 9 Romeu Oscar
de Barros Carmona e ulferes do regimento de infantaria
n." 16 David Prates da Silva, por terem sido requisita.
dos para desempenhar
comissões de serviço depeudoutes
do Ministério
do Interior.
na guarda nacional republicana, devendo ser conaídorados
nesta situação, respectivamente, desde 3 e 4 do corrente mês.
Disponibilidade

Major de infantaria
Francísco Vicente da Silva o alferes veterinário
Ciríaco Autóuio Sousa Costa, ambos adidos, que, de regresso,
respectivamente,
dos MiUlstórios
das Colónias e do Interior, se apreseutarnm
em 8 e 7
do corrente mês, sendo o último por ter sido diepensudo
do serviço da guarda naciona.l republicana.
Reserva

Tenente- coronel de artilharia,
adido, em sorviço no
Ministório dos Negócios Estrangeiros,
Tomaz Fernandes,
da 1.;' Direcção
major de infantaria,
da 3.a Repartição
Geral do Ministério
da Guerra, Joaquim Autóuio Costa
e capitão de infantaria,
suprunumor-á
iio permanente,
Joaquim Pires Bonitos, o primeiro
nos termos do § l ."
do artigo 5.° do decreto n." :.!O:n6, de 6 de Novembro
fino o, e os restantes
por terem sido julgados
incapazes
do serviço activo pela junta hospitular de insprceão, dovendo ser considerados
nesta situação, respectivauieute,
desde 7 do corrente mês e 30 de Novembro findo.
Quadro dos ofioiais milioianos

'I'r-uente-coronol

de reserva

médico miliciano Joaquim

l len riquas

de Morais Sarmento, por ter atingido o limito de idade
nos termos do artigo 61." do decreto n." 1:2:017, de 2
de Agosto de 19~6, devendo SOl' considerado
nesta situação desde 2 do corrente mõs.

Ministério da Guerra - Rellarliçáo Geral
Concedidas
as vantagens do que trata o artigo 1.0 do
decreto
n.? 20:247, de 24 ele Agosto último, desde a.
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data

em que lhe competirl'm os vencimentos
do actual
ao capitão reformado,
inválido, Rui Pestana Saragoça, por ter completado o tempo de permanência
no
oficialato,
desde a data em que
considerado tenente,
nos termos do decreto n.? 17::378, de 27 de Setembro
de 1929, necrssário para o primeiro aumento de 10 por
cento sôbre o sôldo.

põsto,

ó

6. 0_ Portarias

Por portaria de 7 de Setembro do corrente ano:
!Iinistério da Guerra - Repartição Geral
Admitido no Asilo de Inválidos Militares da Princesa
D. Maria Benedita o soldado, reformado,
Joaquim da
Costa, n.? 477 da 3.a divisão do Depósito Militar Coloa
nial, por lhe aproveitar
a condição 5. do artigo 4.° do
respectivo regulamento.

Por portarias de 4 do corrente mês:
llinistério da Guerra - Repartição do Gabinete
Tendo sido colocado na situução de reserva, por decreto de 1 do corrente,
~ general Hamílcar de Castro
Abreu e Mota, qlle exercia o cargo de chefe do estado
maior do exército: manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, louvar o referido oficial pela dedicação,
extrema lealdade e muito zêlo que
manifestou
no exercício daquela comissão de serviço o
bem assim no desempenho
de todos os cargos que duraute a sua longa carreira militar lhe foram confiados e
em cujo desempenho
pôs sempre em evidência as suas
excelentes
qualidades
de carúctor, saber e patriotismo.

Manda o Govêrno da República
nistro da Guerra, exonprar, a seu
spcretariado
militar Francisco Grilo
de secretário da comissão nomeada
Setembro de 1921, publicada na
n.? 17, 2.a sério, de 17 do mesmo

Portuguesa,
pelo Mipedido, o capitão do
Fevereiro
do cargo
por portaria de 1 de
Ordem do Exérctio
mês e ano, e louvar
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o referido oficial pela nsaidutdade, inteligência e dedicação manifeetadas
durante o período de tempo que prestou
serviço na citada comissão.

Por portarias de 16 do corrente mês:
Uillistério da Guerra -

t.n Direcçãe Geral- 2. a Rcpartição

Nomeada
a comissão composta pelos oficiais abaixo
indicados,
dos quais o mais moderno servirá de secretário, a fim de proceder ao estudo o elaboração
de um
novo regulamento
~l~ruL de iuformações :
Presidente,
general João Estêvão Águas.
Vogais, coronel do secretariado
militar José Carlos
Afonso Barroso; majores:
de infantaria António Alberto
Quintão Meireles, de artilharia
João Pedro Alves Júnior
e de cavalaria José Júlio Duarte Silva.

Nomeada a comissão composta dos oficiais abaixo designados, servindo
o primeiro do presidente
o o último
de secretário,
a fim de proceder ao estudo rápido de um
novo modêlo de calçado:
Capitãis,
de infa ntarín José Maria N opomuceno Mimoso II do serviço de administração
militar Vorgílio Pereira da Costa e tenente, do mosmo serviço, Henrique
Lorena Ermida.

Jlillislério da Guerra - 3.11. Dire~ão Geral- 2. a Reparli~ão
Tendo sido aprovado o projecto para a construção
de
um cemitério
em Richebourg-I' Avoué, e sendo necessário proceder à sua execução,
nom-eado o coron 1 de
engenharia
Inácio Manuel de Sousa Freire
Pimentol,
inspector do serviço das obras e propriedades
militares,
pura superintender
na direcção e administracão
da obra
de construção
do referido cemitério, sl'gundo as instruÇÕ(lS que lho forem dadas pelo chefe do estado maior do
exército,
de quem fica depeudoute
directa e imediatamente para os fins acima indicados.
é
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Por determInação do Govêrno da RepúblIca:
lIinistério da Guerra - ta Direc~ão Geral- 3. a Repartição

Adjunto, o capitão de infantaria, em disponibilidade,
Afonso Carlos Ferreira May.
Ministério da Guerra-

3.' Direcção Geral

5.' Reparliçuo

Chefe da 3. a secção, O coronel de artilharia, com o
curso do estado maior, no quadro da arma, Aníbal César Valdês de Passos e Sousa.
Adjunto, o capitão do regimento de artilharia ligeira
n.? 3 Gustavo Adolfo de Molo Leite da Gama Lôbo.
Repartiçflo da estatlstica
do ('orpo ex.pedroro.nár-io

e estaria civil
português

Tenente de infantaria, do depósito disciplinar, António Bento da Silva, pelo pedir.
Estado maior general

Ajudante de campo do general Aníbal Augusto Ramos
de Miranda, o tenente do regimento do telegruâstas
António de Arantes e Oliveira.
4.• região militar-

Quartel general

Ajudante de campo do comandante, o tenente do regimento de artilharia ligeira n. o 1 Cândido Augusto de
Carvalho Salgado.
Govérno Militar de Lisboa - Quartel general

Subalterno da formação do comando, O tenente do
quadro auxiliar de artilharia, da companhia de trem hipomóvel, José Júlio da Silva.
Comandomilitar dos Açõres

Adjunto, o capitão do batalhão independente de infantaria D. o 23 Domingos Augusto Borges.
Arquivista, o tenente do batalhão independente de infantaria n. o 23 João Baptista de Lima.
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Quadro da arma de infantaria

'renentes-coronéis
do batalhão de metralhadoras
n. o 1,
Raúl Silvão Loureiro e João de Passos Pereira de Castro
Júnior, sendu êste pelo pedir.
Capitãis,
da Direcção da arma Alfredo Fernandes
de
Oliveira,
do batalhão
de caçadores
n , o 4 Heitor dos
Santos Patrício
e do grupo independente
de aviação de
bombardeamento
Alfredo Correia Nobre.
Tenentes,
do regimento de iufantm-ia 0.0 5 .Iustino da
Silva Moreira e do batalhão do mr-tralhadoras
n. o 1 Francisco Alexandre
Rodrigues Pereira de Figueiredo.
Regimento de infantaria n > 8
Segundo
comandanto
o tenente-coronel
do batalhão
independente
de infantaria u. o 25, Jaime Raúl Sepúlveda
Rodrigues.
Regimento de tnncntarta n.s 9
Major do batalhão de caçadores n. o 7, Mário Augusto
Teixeira Diniz.
Batalhão

independente

Capitãis
de infantaria,
tana e Octávio Câmara.
Tenente
de infantaria,
Carlos de Sousa.
Batalhão

de 1nfanta.r1a n

no quadro
quadro

DO

de metralhadoras

o

da arma,

25

José Pes-

da arma,

Manuel

n.· 1

Comandante,
o coronel do batalhão de ciclistas n." 2,
ÁI varo Collen Godinho,
Segundo comandante,
o major de infantaria,
da Di.
recçao da arma, Raúl Verdades de Oliveira Miranda,
Batalhão

de ciclistas

n.· 2

Comandante,
o tenento-coroucl
do regimento
taria n. o 8, AUgUHto Bivar Xavier de Azevedo
Distrito

de recrutamento

e reserva

de infanSalgado.

n.· 16

Alferes do secretariado
militar,
supranumerário.
da
Direcção
do serviço de administrnção
militar, João Jacinto 'I'anissa, pelo pedir.
Distrito

de recrutamento
Delegação

e res.erva doe Aç6res

D.·

2

Tenente
de infantaria,
supranumerário
Alfredo Sampaio, pelo pedir.

permanente,
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Soares»

Tenente de infantaria, do quartel general do Governo
Militar de Lisboa, Mário Humberto Ferreira Marques.
Carreira

de tiro de Almeida

Director, o tenente miliciano de infantaria, do quadro
especial, Eduardo Cerqueira Moreirinhas.
2.- ínapeeção de artilha.ria

Adjunto, o capitão do regiru-uto de artilharia ligeira
n. o 2 António do Ornelas o Vasconcelos, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Qua.dro da arma de artilharia

Tenentes : do regimento de artilharia Iigeira n. o 1
lénio Gualtar Calhoiros, do regimento de artilharia
geira u." 2 António Pedro da Costa o do regimento
artilharia de costa n, o 1. J oaq uim Pereira Monteiro
Macedo.
Frente

maritima

Seli-

de
de

da defesa de LisbGB.

Chefo da secretaria, o tenente-coronel de artilharia,
no quadro da arma, Elísio Mário dos Santos Lôbo.
Regimento

do llltllharln.

Ilge!ra

n.· 3

de artilhe.ríu, da 3. a Repartição da 3. a Diroc~lto Geral do l\Iinistério l1a Guorra, Emídio José Crujeíra de Oarvalbo ..
Capitão

Grupo de artilharia

pesada

1'.0

1,

Comandante, o coronel do artilharia, com o curso do
estado maior, da 3.a Direcção Geral do Ministério da
Guerra, José Augusto Lobato Guerra, para os efeitos
do artigo LOdo decreto n,o 19:885, de 15 do Junho do
corrente ano.
Capitão do regimento de artilharia ligeira n, o 3 Mário
Norberto Nunes.
Grupo de artilharia

Comandante, O
estado maior, da
Guerra, António
-ofeitos do artigo
J unho do corrente

pesada n.· 2

coronel de cavalaria, com o curso
3. a Direcção Gpral do Ministério
Iário do Figueiredo Campos, para
1.0 do decreto n.? 19:885, de 15
ano.

do
da
os
do
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Grupo ce artilharia a cavalo n.O 2
Tenente do quadro auxiliar de artilharia,
do regimento
de artilharia
ligeira n.? 3, João Ferreira
do Rosário.
Alferes
Herculano

Grupo de defesa móvel de costa.
do regimento de artilharia ligeira n. o
da Uunha, pelo pedir.

2.' batarí a de a.rtilharia
Tenente do quadro auxiliar de artilharia,
rário, Manuel Juliano.

3 Álvaro

supranume-

Regimento de oavalaria n. o 3
Alferes veterinário,
em disponibilidade,
Ciríaco António Sousa Costa, sem dispêndio
para
a Fazenda
Nacional.
Quadro da arma de engenharia
Capitão da Escola prática da arma Judah Bento Ruah.
Regimento de sapadores mineiros
Tenente
do batalhão de pontoneiros
José Carlos Vaz
Soares Baptista, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Capitão
Martins.

Batalhão de pontoneiros
do regimento
de telegrafistas

Manuel

Braz

Grupo independente de aviação de bombardeamento
Tenente miliciano do serviço de administração
militar,
do quadro especial,
da delegação da 3.a Repartição
da
2.a Direcção
Geral
do Ministério
da Guerra
na 3.a
região militar, Álvaro Troçolo, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Direcção do serviço de saúde militar
Adjunto da 3." Repartição,
o tenente do quadro auxiliar do serviço de saúde, supranutuerârio,
da 3. a companhia de saúdo, José Maria Rodrigues V alento Júnior.
Secretário-tesoureiro,
interino,
o tenente do quadro
auxiliar
do serviço de saúde, da mesma Direcção, AI·
fredo de Palma Vaz.
2.' companhia de administração militar
Tenente do serviço de administração
militar, do grur O
Independente
do aviação de bombardeamento,
Júlio Augusto da Silva Malaguorra,
sem dispêndio para a Fazonda N acional.
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Júri para avaliar as provas especiais de aptidão para o
pOsto de brigaieiro no corrente ano:
Vogal,

o general

8.

0_

Hamilcar

Barcínio

Pinto,

A1inistério da Guerra - Repartição do Gabinete

a) Declara-se
que, por portaria
de 24 de Agosto de
1917, foi concedida
ao capitão médico miliciano, na situação de reserva e inválido de guerra, Francisco Zeferino de Malta Mira Mendes, naquela data alferes médico miliciano, a Cruz V ermelha d(~2," classe, nos termos
do estatuto ao tempo em vigor da Sociedade Portuguesa
da Cruz Vermelha.
b) Declara-se qoo, por portaria de 23 de Fevereiro do
corrente ano, expedida pelo Ministério da Agricultura
e
publicada no Diário do Gorêrno n." 68, 2,a série, de 24
do mesmo mês, foi nomeado chefe do gabinete do Ministro da Agricultura
o capitão do serviço de administração militar Gaspar Marques de Oliveira e exonerado
do cargo de secretário do mesmo Ministro,

9 ,o _

~Iiuistério da Guerra _ i. a Direcção Geral- [. a Repartição

a) Declara-se que por decreto de 1 de Outubro do
corrente
ano, publicaria no Diário do Gooêrno n." 268,
2,8 série, do 19 de Novembro findo, foram condecorados com as Ordens que respectivamente
lhes vão indicadas os seguintes oficiais:
OrdeU1 Mili"tar

de

A viz

Grlt·croz
Generaís : Augusto Manuel Farinha
José Vitorino de Sousa Albuquerque,

Beirão e reformado

Comendador
Majores de iufantaria Rodrigo
João Alpoim Borges do Canto,

Teixeira

de Almeida

e
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Ofici.aL
Capitãis : de infantaria Jordão Abel Rodrigues,
e milicianos de artilharia António EsquiveI, e de administração
militar Alvaro Lapa de Oliveira Correia.
Cavaleiro
Tenentes:
do secretariado
militar Rodrigo
Augusto
de Carvalho Júnior, e miliciano de cavalaria António Sobral de Almada Negreiros.
b) Declara-se
qlle, por decreto de 8 de Agosto do corrente ano, publicado
no Boletim Militar das Colónias
n." 8, de 10 do mesmo mês, foram condecorados
com a
medalha
militar do prata da classo do bons serviços,
com palma dourada,
por so acharem ao abrigo da alínea C) do § 2.° do artigo 8.° do regulamonto
para a concessão da medalha militar e do n.? 3.° do artigo 2.' do
decreto n." 6:093, modificado pelo decreto n," 12:081, d
9 de Agosto de 19:?o, os seguintes ofieinis :
- 'I'enente de infantaria
Albano de Melo Pinto Veloso,
hoje major, porquCl, tendo sido encarregado de diferentes
serviços importantes
destinados a orgauizur a definitiva
ocupação do distrito da Iluíla a partir de 1909, os desempenhou
com competência o dedicação, de que resultou honra e lustre para o exército, especialmente
no ostudo o preparação
da linha de étapes do Capelongo no
rio Cubango, instalação do posto tosta de étapes e reconhecimento
aos territórios
dos sobas vizinhos da linha
de étapee, que. por mal submetidos,
poderiam
inquietar
o seguimento das operações.
Tenente do serviço de administração
militar José Ribeiro da Costa Júnior, hoje major, porque, pouco dl'poitl
de terminada
a ocupação do Baixo Cubango, quando a
região não podia ainda eonsidorar-so
submetida dofinitivameute,
foi mandado
percorrer
toda a linha de étapes
até o extremo sudeste do distrito r Mucusso) para liquidar os depósitos de víveres deixados pela coluna de operações do Baixo Cuhango,
segui.ndo ao seu destino levando
sob o seu comando o dl-stacamento
dostinado
a reforçar
a guarnição
dos postos criados por aquela
coluna, o destacamento
do degredados
destinados a trabalhos nos postos, a coluna do carros de víveres e o rebanho dcstiuados a abastecer a gl1~nição de toda a referida região, desempenhando
êsto importanto
senviço com
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toda a inteligência,
competência,
dedicação e honestídade, quer em trabalhos
de escrita, qUPI" exercendo co, mando em conseqüência
do estado anormal. da região,
conseguindo um saldo nas diferentes
Iiq uidações supe .
rior a 15.0006, com risco da própria saúde, pois retirou
atacado
de febres, de que tudo resultou honra e lustro
para o exército.
Alferes de infantaria
Armando
dfl Sousa Soares de
Andrea Ferreira,
hoje capitão, reformado, porque, t-udo
feito parte da coluna de ocupação do Baixo Cubango, em
1909, que levou a soberania do Portugal ao extremo RU·
deste de Angola, através do uma rt'gião desconhecida,
sob a contínua ameaça do um ataque du gentio, no comando do seu pelotão, princípulmente
na marcha para o
Dirieo, a mais difícil étap« executada
pela coluna, manífestou muita competência
e grande energia,
de que
resultou houra e lustr» para o exército por tam importantes serviços.
Segundo sargento da 2.& companhia míxta de artilharia e infantaria
Luiz ~lanllrl de Azevedo, hoje tenente
de infantaria,
porque, fazendo parte da coluna destinada
à ocupação
da região do Pocolo, em 1910, coadjuvou
eficazmente
o seu comaudaute
e conduziu a fraeeão do
seu comundo com grando valontia na f'scl.llada das posiÇOO8 no combato
do :\-luquacbimpumbo,
rppelindo o inimigo e facilitando a apreensão de gado, de que resultou
honra e lustre para, o exórcito por tam importaates
serviços.
Tenente de cavalaria
F'lauzino Correia Tôrros, hoje
capitão reformado,
porque, fazendo
parte ela guarnição
do Cuamato,
comandando
o seu esquadrão,
manifestou
• saber, dedicação, euergia o bravura em todos os serviços durante o tempo que comandou iuterlnamonto
o Cuumato, procedendo
à recoustrucão
do pôsto sede do comando e, na sua acção, fazendo parte da coluna de
ocupação de Otokero, destiundn a completar e efectivar
a submissão
do grotio ainda considerado
relx-ld« do
Cuamato, em 1910, eftlctuando prision ..iros e facilitando
a apreensão de gado, serviços estes importantes
de que
resultou honra e lustre para o exército.
c) Declara-se
que, tendo o tenente-coronel
de engenharia
Augu to d(~ Azevedo e Lemos Esmrrttldo
de
Cllrvalhais
sido agraciarlo pplo Oo\,(\rno Inglfls com a
Comenda da Ordom da Vitória, ó-Ihe permitido, em con-
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formidade com as disposições do regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas insígnias.

10. o -

~Iillistério da Guerra - L a Direcção Geral- 2. a Repartição

a) Declara-se que os capitãis de infantaria Bento de
Jesus Seguro Ferreira e Leonel Aleluia da Costa Lopes
contam a antiguidade dêste pôsto, para efeitos de vencimentos, desde 1 de Julho de 1930.

b) Declara-se que o major Jaime Pereira dos Reis,
os tenentes José Ernesto Catels do Vale Teixeira e Nicolau da Oosta Pavão e o alferes António Manuel Guerreiro Evaristo, todos de infantaria, o primeiro supranumerário e os restantes em disponibilidade, chegaram à
sua altura para entrar nos respectivos quadros.
c) Declara-se que o tenente de infantaria Adelino Soa
res ocupa o lugar imediatamente à esquerda do tenente
Joaquim Augusto Pinto Ribeiro na 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 1932, e inserta na Ordem do Exército n.? 21, 2.a série, de 1 do
corrente mês.
d) Declara-se que os alferes, adidos, no Ministério do
Interior, na guarda nacional republicana, João Rosado
da Silva Rijo e António Beato, promovidos a tenentes
pela Ordem do Exército n. o 21, 2. a série, do corrente
ano, são de infantaria, e não de cavalaria, como consta
da referida Ordem.

e) Declara-se que o coronel de artilharia, com o curso
do estado maior, José Alberto da Silva Basto foi aprovado nas provas especiais de aptidão para o pôsto imediato em 1 do corrente mês, sendo lhe aplicável desde
esta data a designação de coronel tirocinado, nos termos
da determinação III I da Ordem do Exército n. o 9, 1. a séríe, de 20 de Setembro de 1928.

2.' Série
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f) Declara-se que os oficiais de artilharia a seguir
mencionados passam a contar a antiguidade do actual
põsto desde as datas que lhes vão indicadas:
22 de Outubro de 1931 :
Coronel António Gonçalves Pinto Júnior.
Tenente-coronel Acácio Augusto Correia Pinto.
28 de Novembro de 1931:
Coronel, com o curso do estado maior, José Cortês dos
Santos.
Tenente-coronel, com o curso do estado maior, Fran-cisco Aires de Abreu.
g) Declara-se que :fica sem efeito a determinação constante da Ordem do Exército n.? 19, 2.a série, do corrente ano, que colocou no quadro da arma o capitão de
artilharia Dimas Lopes de Aguiar, devendo a sua colocação no grupo de artilharia pesada n." 2, inserta na
Ordem do Exército n. ° 20, 2. a série, do corrente ano,
ser considerada desde aquela colocação no quadro da
arma.
h) Declara-se que o capitão de artilharia Ernesto FIo ';
rêncío da Cunha, que, peja Ordem do Exército n. o 20,
2. a série, do corrente ano, passou à situação de adido,

por ter sido nomeado professor adjunto da Escola Militar, acumula desde 4 do vNovembro último estas funções com <IS de instrutor da Escola de Aplicação de
Artilharia de Costa e Contra-Aeronaves.

i) Declara-se que o capitão de artilharia José Augusto Vieira da Fonseca Júnior passou a exercer as
funções de ajudante de campo do general, na situação
de reserva, Amílcar de Castro Abreu e Mota, ficando
exonerado de igual cargo do chefe do estado maior do
exército. ,
j) Declara-se que a promoção a tenente do alferes de
artilharia Artur Vicente Mendonça de Carvalho, inserta na Ordem do Exército n.? 21, 2.8 série, de 1 do
corrente mês, é para. o regimento de artilharia ligeira
n. ° 3, e não para o grupo de artilharia pesada n. ~ 2,
como foi publicado.
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lc) Declara-se que é do artilharia, e não do quadro auxiliar de artilharia, 0 alferes João Carlos de Sousa, que
pela Ordem do Eaiéreito n. ° 20, 2.:1 série. do corrente I1DlO:,
foi colocado na 4. a bataria de artilharia.
l) Declara-se
que '0 coronel de cavalaria,
com o curso
do estado maior, António Mário de Figueiredo
Campos,
que pela presente
Ordem do Exército Ó colocado como
comandante
do regimento
de artilharia. pesada n.? 2,
acumula estas funções com as de vogal da Comissão superior de caminhos de ferro.
m) Declara-se
que o major de cavalaria,
adido, em
serviço no Ministério do Interior,
na guarda nacionaJ.
republicana,
Júlio Augusto de Oliveira deixou de estar
nesta situação, continuando
porém na situação de adido,
mas em serviço no Ministério das Colónias, desde 8 do
corrente
mês, por ter sido nomeado para uma comissão
de serviço dependente
dêsto Ministério, nos termos do
artigo 31.0 do decreto n." 13:~09, de 23 de Março de

1927.

n) Declara-se
que o a1fflros de cavalaria,
supranumerário, Jorge da Silva Oliveira Travas,o
Lopes chegou
à sua altura para entrar no respectivo quadro.

o) Declara-se que fica sem efeito a colocação no ba_talhão de poutoneiros
do capitão do engenharia
Lniz
Vitória de França f1 Sousa, inserta na Ordem do Exército n.? 21, 2.1.1série, do corrente ano, e que a promoção ao seu actual pôsto deve ser considerada
para o
regimento de sapadores min ..iros.
p) Declara-se
que o major miliciano de telegrafistas,
do quudro f1S pocial , do regimento do telegrafistas,
Ma.nuel Medeiros Tanger,
acumula desde 10 do eorronte
mês o serviço da 811a unidade com o de director interino das oficinas gerais de matorial do engenharia;
q) Declara-so
qUf1
o verdadeiro
nome dos' ;lfflres de
engenharia
que, pela Ordem do Exército n. o 18, 2. li sério, do corrente
ano, foram promovidos
ao seu ar-tual
pôsto e designados
por João Meira Rebolo Valente de
Carvalho e Domingos
Duarte Beirão Bolo, é, respectivamente, João Moira Valento de Carvalho
e Domingos
Duarte Belo.
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1') Declara-se que os eapitãis : farmacêutico
miliciano,
do quadro especial, Henrique
José Alves e reformado,
inválido, A:lberto Homem Pinto ôa Costa Cabral passam
a contar a an tiguidude dos postos de tenente e capitão.
desde 17 de Setembro de 1917.

8) Declara-se para os efeitos da determinação
Ordem do Exército n. o 2, 1. a série, de 1924, que
tãis veterinários João Henriques Barroso Tieruo,
José Afonso de Castro e Baltasar Gomes Pereira
aprovados
nas provas especiais de aptidão para
de major em 5 de Setembro do corrente ano.

VI) da
CD piAdrião

os

foram
o pôsto

t) Declara-se
que na Lista geral de antiguidade dos
oficiais do exército metropolitano,
referida a 31 de Dezembro do 1930, devo ser rectificada para 8 de Agosto
de 19:!3 a data do assentamento
de praça do alferes veterinário João de Ascensão Grilo Fevereiro.
u) Declara-se, para os efeitos da determinação VIl da.
Ordem do E:rénito n. o 2, 1. a série, de 1924, que os capitãis do serviço de arlmiuistracão
militar Henrique José
da Costa, Auuusto Cnmpilho de Lima Barreto, Manuel
António do Olival .lúnicr, Joaquim NlIllPS Veiga, J08&
Fernandes
Duarte, Eurico Baptista Severo de Oliveira
e João l~lolltério da Rocha Vieira foram aprovados nas
provas especiais
do aptidão para o põsto de major, os
quatro primeiros em 22 e os restantes em 23 de Seternbro do corrente ano.
v) Declarn-so
qUI'. om virtudt: do parecer do Conselho
Superior do Proruocõos,
do 4 Of1 l' ovem bro findo, o tenento miliciano do !il'ryÍP,o d,1 administrucão
militar. tio
quadro especial.
F'lorival Crato Simões Fogac:a passa
11 contar
a alltiguidade
do referido põsto desde 9 de
Maio de 1921.
xl Declara se, para os efeitos' da determinação
VI) da
Ordem do Eirércíto n o 2, L a s rio, do 1924, que os capitãis do secrpt!lriado militar Olímpio ;\Ianu('l Pedro de
Melo, Francisco
Grilo Fevereiro, António Augusto Batalha (l Joaquim José Magro foraru aprovados
nas provas especiais de aptidão para o põsto de major cm 8 do-

corr nte mês.
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y) Declara-se
que o Diário do Govêrno n.? 255,
2.11 série, de 3. de Novembro do corrente ano, insere as
seguintes portarias, da Presidência do Ministério, de 30
de Outubro também do corrente ano':
1) Tendo o coronol do infantaria Joaquim Augnsto
Prata Dias desempenhado, durante perto de cinco anos,
o cargo do director goraI da censura à imprensa, onde
arrumou a sua saúdo, tendo assim prestado um importante e relevantíssimo serviço à Pátria e à República:
manda o Govêrno da República Portuguesa, pela Presidência do Ministério, que ao referido oficial sejam conferidos justos e merecidos louvores pelo inexcedível
zêlo e patriotismo que manifestou durante tam árduo e
importante serviço.
2) Manda o Governe da Repúblice Portuguesa, pela
Presidência do Ministério, conferir justos e merecidos
louvores ao major de artilharia Alvaro Salvação Barreto,
pelo inexcedível zêlo e patriotismo com que, durante
perto de cinco anos, desempenhou o cargo de presidente
da comissão de censuru do Lisboa, prestando assim à
Pátria e à República um importante e relevantíssímo
-serviço,
3) Manda o Govêrno da Ropública Portuguesa, pela
do Ministério, que ao major de engenharia
Rodrigo Barradas, capitãis Francisco dos Santos Júnior,
Vergtlio Vicente da Silva, Francisco Ferreira do Carmo,
António Miguel Monteiro Libório, Manuel .José de Avila
Madruga, Dimas Lopes do Aguiar. l'edro Couceiro Vilar
Moreira, Aníbal Afra Nozes. Mário Norberto Nunes,
José Sebastião de Sousa Chaves e tenente Raúl Ferreira
Braga sejam conferidos justos fi merecidos louvores pelo
inexcedível zêlo e patriotismo com que se houveram no
desempenho da missão que lhes foi incumbida na comis~o de censura à imprensa, de que fizeram parte.
Presidência

11.0-1Iillistério

r

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

a) Vonclmentos que, nos termos da lei n.? 1:668, de
9 de Setembro do 1924,
decreto n.? 20:247, de 24 de

°

2." Série
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Agosto de 1931, competem aos oficiais em seguida mencionados, transferidos
para a situação de reserva:
Tenente-coronel
de artilharia Tomaz Fernandes, 203.&35,
sendo: pensão de reserva,
192t5~4; lei n. ° 888, 3J48;
0,14 por cento, 71$27; do vencimento total 26tS20 são
pela província de Angola. Tem 1 aumento de 10 por
cento sôbre o sôldo, 31 anos do serviço, 28 períodos e
diferencial.
Major Joaquim António Costa, 446646, sendo: pensão
de reserva,
254JJ10j lei n." 888, 25M1; lei n." 1:332,
1421529; 0,14 por cento, 24666; do vencimento total
63677 são pela província de Angola, 27133 pela províucia de Macau e 721588 pelo Ministério do Interior.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sôbre o sõldo, 49
anos de serviço e 104 períodos.
Capitão de infantaria
Joaquim Pires Benites, 374651,
sendo: pensão de reserva, 206625 j lei n.? 888, 201562;
lei n. ° 1:332, llM5U; 0,14 por cento, 32614; do vencimento total 30554 são pela província de Timor e 183D36
pela província
de Angola. Tem 1 aumento de 10 por
cento sôbre o sôldo, 49 anos de serviço c 167 períodos.
Tenente
de infantaria
Porfírio
Manuel
de Paiva,
180tH6, sendo: penaão de reserva, 147iJí2; lei n, o 888,
14tS77 ; 0,14 por cento, 171567; do vencimento total 30684
são pela província de Angola, 15tS42 pela província de
Moçambique e 5t$14 pela província da Guiné. Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o soldo, 35 anos de serviço o 101 períodos.

b) Rectificados se publícanr os vencimentos a que têm
direito os oficiais na situação de reserva, em substituíção dos que lhes foram atribuídos pela Ordem do Exército n.? 16, 2.D sério. do corrente ano:
Major António Novo, 348~97, sendo: pensão da reserva, 206525; lei li. ° 888, 20662; lei n. o 1:332, 99tS;
0,14 por cento, 23tHO; do vencimento total 89604, são
. pela provincia
de Angola e 7M2 pelo Estado da índia.
Tem 1 aumento 9.0 10 por cento sôbre o sõldo de capitão, 47 anos de serviço, 120 períodos o limite de vencimentos de major.
Capitão Francisco
da Silva, 24M09, sendo: pensão
de reserva,
181,$50; lei n.? 888, 185í5; lei n." 1:332,
37;550; 0,14 por cento, 1634. Tom 1 aumento de 10
por cento sóbre o sôldo, 40 anos do serviço e 7 períodos.
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CapTtl\o António Ulpiano Rodrigues, 229,$83, sendo:
peusão do reserva, lí7é50j
lei n.? 888, 17675; lei
n." 1:332, 2U30j 0,14 por cento, 13.528; do vencimento
total 4~28 8110 pela província de Angob. e 18612 pela
provinda do Moeambique. T ..m 1 aumento de 10 por
cento sôbre o sõldo, 38 anos de serviço e 69 períodos.
Tenente António Maurício Coelho de Araújo l\fa.lhejl"(},
22!.J.é90, sendo: pensão do reserva, 170b45j lei D.O 888,
17~)4; loi n.? 1:332, 3Jb09; 0,14 por cento, um2. Tom
::1 aumento do 10 por cento sõbre
soldo, 40 auos do
serviço e 19 períodos.
.
Alteres José Augusto da Silva. Pereira, 10M de pensão de reserva. Reforma extraordinária nos termos do
artigo 9.0 do decreto de 25 de Maio de 1911.

°

c) Declara-se que, conformo preceitua o artigo S.o ao
decreto n. o 14;5~5, de 26 cio Outubro de 1927, foi considerada hábil Dohnira 'Cândida Corroia Fcruendes para
reeeber, ao abrízo do artigo 1.0 do mencionado decreto,
os vencimentos
de seu marido, major médico do regimonto de infantaria n. o 15, J osé Augusto Fernandes,
internado na casa do saúde do Telhal.

12.

0_

~Iillislério da Guerra - 3." Direcção Geral- 1.a Rer.r~çáo

Nos termos do artigo 18.° do regulamento do Arquivo
Histórico Militar, declara- se que para a sua sccçno iconográfica foram oferecidas as soguiun s ospécios :
1) 30 retratos do oficiais do nosso exército pela r.a
D. Mariana Craveiro Lopes de Oliveira, 'iúva do genezal Alberto de Oliveira,
2) Uma fotografia do monumeato aos mortos da
Grande Guerra da 10.a companhia iudígena de MoCun.-.
bique, oferecida pelos oficiais da Ll'ltlSUU1. companhia.
I

13.0-liuislérie ela tlJlOl'ra-Repi.~á

"mi

a) Declaraque o capitão na situ.. CIo do neeerva,
inválido, Francisco Zeferino Malta de Mira Mendes tem
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10 por conto sôbre o soldo,

desde a data em que lhe competirem os vencimentos do
actual põsto, e não desde 1 do Julho último, como consta
da Ordem do Exército n." n, 2.& série, de 1 do corrente
mês.
b) Declara-se
que o capitão de infantaria
Francisco
Maria da Costa A ndrade, nomeado pela Ordem do Exército n.? 21, 2." série, de 1 do corrente
mês, professor
ordinário do grupo de disciplinus do geografia comercial,
vias de oomunicacão o transportes,
história pátria e geral
do curso complementar
do comércio do Instituto Profissiona! dos Pupilos do Exército, exerce as respectivas
funções sem remuneração.

Obituário

1929
Dezi-rnbro 17 -

Tenente médico
cisco Janeiro.

miliciano

de reserva

José Fran-

1930
11-

Capitão médico miliciano
Ribeiro.

Março

10-

Setembro
Outubro
Novembro

23 28 9-

Alferes mi lieiano de infantaria
Júlio César de
Can·alho.
;\(ajor médico ruilici ano David Ferreira dos Santos.
'I'eueut.-, rl'fornJaolo, .José do Nascimento Fonseca.
i\(ajol·. reformado, Eduardo Primo da Cunha Sargcdas.
Tellellte-coronel,
"reformado,
José Lourenço
de
Almeida.
!'tIajor, n-tormado,
Alexandre de Almeida Barbas.
Capitê is: de cavalaria Jos? ~Jaria Brandão dc Brito
e na si tuação de reserva Manud Cândido Correia.
'I'cncucc-coronel
vr-teriuúrio
Macário Evangelista
de SOtH;a.
Coronel na situação de reserva Luiz António de
Carvalho :\lartins.

Agosto

1931

»

Dezl'mbro

27 -

»

15_

»

7 _

•

11-

de reserva

Eurico Taxa

Rect:Jllc(\~ões
Na Ordem rio Exército n.? 19, 2- série, do corrente an.,?, P,' 69.1,
1. 2t, oude se lê: "Jo
Garcia Perciru-, devo ler-se: «Joâo Garcia
Perelra».
ó
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N a Ordem do Exército n." 20, 2." série, do corrente ano, p,
1. 25, onde se lê: "Manuel", deve ler- se: "Mário".
Na Ordem do Exército n.s 21, 2." série, do corrente ano, p.
1. 14, onde se lê: "António Cavaleirou,
deve ler-se: "Antero
valeiro» ; p. 738, 1. 14, onde se lê: "Ribeiro», deve ler-se:
nheiro» ; p. 739, 1. 4, onde se lê: «J osé», deve ler-se: «Jorge»,

722,
731,
Ca"Pi-

António Lopes Mateus.

Está conforme.

o Ajudante

@,~14~
~~

Genel'al, interina,

N.o 24
MINISTERIO

DA

31 DE DEZEMBRO

ORDEM

DE 1931

DO EXÉRCITO
(2.a Série)

Publica-se ao Exército o seguinte:

1. ° - Decretos
Ministério da Guerra - Repartição 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 fõrça do disposto no artigo 1.0 do decreto
n." 15:331, de 9 de Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guorra : hei por bem decretar que, nos termos do decreto n." 16:070, de 25 de Setembro de 1928,
. se pague o subsidio mensal de 613 a D. Maria Palmira
Alves de Bettencourt Soares, viúva do capitão de infantaria Tomaz Soares Luiz; a D. Rita Ferreira Rodrigues, viúva do capitão de infuptaria Manuel Rodrigues,
o a D. Filomena da Conceição Figueiredo Ferreira, viúva
do major reformado Manuel Vicente.
O Ministro da Guerra assim o tenha sntondido e faça
executar. Paços do Govêrno da República, 14 de Novembro do 1931.-ANTÓNlO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA.António Lopes Mateiu,
(Visado pelo Tribunal de Contas em 24 de Novembro de 1931).
'
Usando da faculdap.e que me confere o n." 2.° do artigo 2.° do decreto n." 12:740, de 26 de Novembro de
1926, por fOrça do disposto no artigo LOdo decreto
n.? 15:331, do 9 do Abril de 1928, sob proposta do Ministro da Guerra : hei por bem decretar que, nos termos
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do decreto n.? 1ü:070, do 25 do Setembro do 1928, soja
concedida a Mário Oareia da Silva, Jaime Garcia da
Silva e André Garcia da Silva, representados por seu
tutor, Jaime Garcia, na qualidade de órfãos do tenente
chefe de música Andr6 da Silva, a reversão da cota
parte do subsídio mensal de Gil que conjuntamente com
êles percebia sua m ãi, Mariette Garcia da Silva, falecida
em 1 de Outubro do corrente ano.
O Ministro da Guerra assim o tenha entendido e faça
execute s Paços do Govêrno da República, 28 de Novembro de 1931.-ANTÓNJO ÓSCAR DE FltAGOSOOARMONA - António Lopes Mateus.
(Visado pelo Tribunal
zembro de 1931).

de Oontas em 9 de De-

I

2.°_ Por decretos de 19 do corrente mês:
Ministério da Guerra - P Direcção Geral- 2.:l Repartição
Supranumerario

permanente

Capitão de infantaria, adido, Aníbal Augusto, que de
regresso do Ministério das Oolónias so apresentou cm •
12 do corrente mês.
Grupo de especialistas

Tenente do quadro auxiliar de artilharia, supranumerário, o alferes do mesmo quadro, supranumerário, Fl'I1ncisco António do Sousa Freire, contando a antiguidade
desde 1 do corrente mês,
Concedidas as vantagens de que trata o decreto
n. o 20:247, de 24 de Agosto de 1931, desde as datas
que lhes vão designadas, aos oficiais em seguida mencionados:
Por terem completado o tempo de permanêncla no oficialato
desde as datas em que são considerados tenentes, nos termos do decreto n.v i7:378, de 27 de Setembro de 1929, modificado pelo decreto n.s 19:069, de 27 de Novembro de
{930, necessário para o primeiro aumento de iO por cento
sôbre o sôldo:

Infuntariamajor do extinto corpo do estado maior
e inscrito na escala dos cnpitãis da arma de infantaria,
António José Adriano Rodrigues, nu 1.a região militar,

2.' Sério
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desde 1 de Julho de 19;31; capitãis : Manuel Henrique
do Faria e Francisco Rodrigues Pereira, suprnnumorários
permanentes,
desdo 20 do Novembro do 1931; tenentes:
António Lopes Duarte, no regimento de infantaria n.? 8,
Raúl Baptista Correia, no regimento do infantaria n. ° 17,
Viriato Monteiro da Silva, no regimento do infantaria
n." 18, Fernando de i\Iagalhãis Abreu Marques (\ Oliveira,
no batalhão
de caçadores
n. o 2, Manuel Machado,
na
Escola central de sargentos,
desde 1 de Dezembro do
1931, Arnaldo
Henriques
de Carvalho,
no regimento
de infantaria
n.? 6, desde 16 de Dezembro
de 1931.
Artilharia - tenentes- coronéis : com o curso do estado
maior, Vasco de Carvalho, no Govõrno Militar de Lisboa,
desde 1 de Julho de H)31, e João José Pereira Damasceno, na 3. a Direcção
Geral do Ministérío da Guerra;
majores: José de Pina Cabral, no regimento de artilharia
ligeira n. ° 2, Henríq ue Pereira
do Vale, no regimento
do artilharia
ligeira n." 4, João Gonçalves
de Sousa
e Costa, no regimento
de artilharia
de costa n." 1;
capitãis:
Manuel Miranda,
Alberto
dos Santos Mota
e António Marques da Costa, no regimento de artilharia
ligeira n. ° 2, Joaquim
Duarte Alves, no regimento do
artilharia
ligeira n.? J, desde 1 do Dezembro do 1931,
Manuol Costa, no comando militar da Madeira, desdo
11 do Dezembro de 1931, milicianos do quadro especial,
Josõ da Silva Dias, no regimento do artilharia ligeira
n." ~, José Domingues
dos Santos, no grupo mixto
independente
do artilharia
montada n. o 14; teuontos :
Alfredo Ferreira Gouçalves, n~ regimento de artilharia
líg: ira n.? 2, Fernando
Silva Pouco, no regimento de
artilharia
lig ira n. o 3, António Gonçalves dos Santos
Nobre, no regimento
do artilharia
ligeira n." 5, João
de Morais Sarmento,
na Escola central do sargentos.
Cavalaria-capitãis:
Luiz Frederico de Azevedo e Melo,
no regimento do cavalaria. n. ° 9, Vasco Fernando Lopes,
no Colégio Militar, miliciano do quadro especial, António
Bivar Moreira de Brito, no regimento de cavalaria n." 7;
tenentes:
João Baptista Pereira de Barros, no regimento
de cavalaria
n." 4, João José Xavier Banazol, no regimonto de cavalaria
n.? 7, Adelino de Figueiredo,
no
regi monto de cavalaria
n.? 8, João da Cunha Baptista
(\ Francisco António do Araújo de Azevedo Pimenta da
Gama, na Escola prática. do cavalaria,
Armindo Nunes
Paleta, em serviço uo Depósito de garanhões.
Engenharia-tenente
Frederico
de Gusmão Correia Arouca, no

regimento do apudores do caminhos do ferro. Aeronáuticamajor Olímpio Pires Ferreira Chaves, na Dirt'c<:ilo
da arma do aeronáuticu, d sdo 1 do Dez .rnbro <1(\ 10:31.
Adruiuistraç
o militar
capitãis : José Franci .co Carneiro, IHt Escola prática d artilharia,
d sdo 19 d Dezembro do 1931·, milicianos
do quadro especial, Luiz
Gonçalves
Rebordão
o Luiz Gonçalves Valença, na 3. a
Repartição
da 2." Direcção
Geral do Millistório
da
Guerra,
Luiz António do Oliveirn, na Agência militar.
Secretariado
militar
toneutes : António ~Illrin Romão,
António de Anna 2.a regi. o militar, Jo110 Farinha
drad , no distrito 110 recrutamento
reserva n.1I 21,
dei do 1 de Dezembro
de 19:31. Quadro au: iliar do artilharia-capitão
Júlio Gaspnr, no grupo do defesa suhmarina
do costa, desde 11 do Dez mbro do 19B 1; toncnt
Maurício
A ntónio do Freitas.
na companhia
do
trem hipomóvol.
eh fo de banda de música-c-tenoute
António Júlio ~1uchado, no regimento do infantaria Il.O 8,
desde 1 do Dezembro do 1931.
Idem, para o segundo aumento de tO por cento sôbre o aôldo:
Infantaria - tencntcs-coronéís
: :\fanud da Silva 'I'eixoirn , no quadro,
Jo
.Jlachatlo Duarte Júnior, no 1'0gimento do infantaria
n." 21, Jo,6 .JIartin Camoirn, no
batulht o do caçador 5 n.? G, José Júlio 11(' Almeida da
Co 'ta Pereira,
no
ou, lho tutel: r
pedagógico
dos
exércitos
do terra tl mar ; major s : .T (lime 'I'omaz da
Fon ..eca, no regimento d infantaria I1.0 7, Artur do VllSconcolos, no reginwllto de infantaria n.O 11, LlIiz Emílio
H:uniros,
no bntallu o do metralhadoras
0.° 3, Jo,ó do
){ 'ndoI1<::1 do Salazar
.Mo co 0, no
Oll olho tutelar
o
Jll·tlngógico dos
_' "rcitos do terra o 111 II r, (1 • tle 1 do
D 'zt'llll>ro de lU;n, Artur .Inria
'armcnto
RodriguC' ,
na A rencia militur, desde 11 do]) 7. 'lI1bro de lfl:l1; capitAis: Artur Carlos do Barros Basto o Sih'{'rio do .Amaral L ·bro, DO quadro, Graciliano
Ht'i. da Sih'a :\farqucs
o CrL pim Soare'
Gomrs, DO rllfrillH'nto do infantnria
n.O 8; tl'nontes: João CarIo, I3:u;to dn Lima, DO qua(lro,
.l\parieio do Paula Pacheco, no Go" ruo .lJilitar do Li:boa, Carlos Cruz, 110 rflgim nto do infantaria
n. o ,
Matias Rodrigu s Figueira .JÚnior, no J)atulh o de ca<:ador s n. o 5, 'l'adeu Henriquo Pinto, no distrito do rt'('rutamOllto o resrrva n. o ~O, milicianos do q uadl'o O prcial,
Joaquim li'orreira dn ilva o Joaquim .Alvos Pinto ~ooó

..
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lho, no quadro, Américo Aldónio de Meneses e António
Maria de Sousa Pinto, no regimento de infantaria n." 3,
Afonso Henriques
de Almeida, José Maria de Araújo e
José Neves Eugénio, no regimento de infantaria n.? 18,
Mário Pessoa da Costa, no batalhão de caçadores n." 5,
Manuel Caseiro Marques Alves, António Carlos Amaral
e José Fernandrs
Moreira, no batalhão de metralhadoras n." 2, Raúl Gui da Costa Oliveira, na G.a companhia de reformados,
desde 1 de Dezembro
de 1931.
Cavalaria - capitãis : António Mário de Campos Soares,
Geral do Ministério
na 4. a Repartição
da 2.11 Direcção
da Guerra, desde 1 de Julho de 1931, miliciano do quadro especial. Inácio de Loiola Pires da Silva, no distrito de recrutamento
e reserva
n. o 1, desde 1 de Dezembro de 1931. Médico - capitão miliciano, do quadro
especial, Manuel Joaquim Ruivo da Fonseca, no quadro,
desde 1 de Julho de 1931. V oterinários - tenentes: Artur Gomes Alves, no batalhão
de metralhadoras
n. ° 2,
João António Lopes Alves, na Escola Militar. Administração
militar - majores:
Acácio Augusto
Nunes da
Silva, nas inspecções do serviço de administração
militar, Carlos David dos Santos, na 3. II companhia de administração militar, Alcide de Oliveira, no depósito geral
de material de aquartelamento.
Quadro auxiliar de artilharia _ capitãis : Pedro Camilo Chainha, no grupo de
artilharia
pesada n.? 2, desde 1 de Dezembro de 1931,
Ernesto António Ribeiro Maltês, no regimento
do) artilharia ligeira n. o 2, desde 11 de Dezembro de 1H31.
Quadro auxiliar do serviço de saúdetenente Manuel
Mateus Fernandes,
no hospital militar auxiliar
n." 4.
Chefe de banda de músicacapitão António da Rocha,
no batalhão de caçadores n.? 2, desde 1 de Dezombro de

1931.
Tenente
tins, que
apresontou

Disponibilidade
de infantaria,
adido, Antero Policarpo Marde regresso
do Ministério das Colóuias se
em 16 do corrente mês.
llinislério

da Guerra - Reparli~ão Geral
11

Exonerado
do lugar do professor
da 9. cadeira do
Instituto
Profissional
dos Pupilos do Exército de Terra
e Mar, nos termos do disposto no artigo 179.° do respoctivo regulamento
literário,
o major de engonharia
Francisco
dos Santos Pinto Teixeira.
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Concedidos
os seguintes
aumentos
de 10 por cento
sôbre o soldo, nos termos dos artigos 67.0 e 69.° do decreto n." 16:443, do 1 do Fevereiro de 1929, o artigos 1.0
e 4.° do decreto n.? 20:247, de 24 de Agosto último, aos
oficiais abaixo mencionados,
reformados
inválidos, nos
termos dos artigos 2.° e 3.° do decreto n." 16:443, acima
referido,
e capelãis do oxtinto quadro de eapelãis militares, por terem completado
o tempo de permanência
no pósto de tenente necessário para aqueles aumentos,
nos termos do decreto n. ° 17 :378, de 27 de Setembro
de 1929:
Primeiro aumento: capitãis Luciano Ferreira Marques
e Eduardo
dos Santos Marcelo (I tenente José Rodrigo
Rodrigues
da Costa, o primeiro desde 1 de Julho último e os dois restantes desde 1 do corrente mês.
Segundo aumento, desde 1 do corrente mês: tenente-coronel Carlos Honorato
de Mendonça Porry da Câmara;
capitão Francisco
Palma Vargas e tenente José
António da Costa Abrunhosa.
Quarto aumento,
desde 1 do corrente mês: capitãis
capelãis : do regimento de telegrafistas
Lniz Alves Martins e secretário
do distrito de recrutamento
e reserva
n.? 18 João Baptista Pires de Morais.

3.°_ Por decretos de 26 do corrente mês:
11inistério
lIaGuerra- P Dirc(çãoGcral- P Rl'jlarliçâo
Condecorado
com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços, com palma, por se achar ao abrigo da
alínea n) do § 2.0 do artigo 8.0 do regulamento
para a
concessão
da medalhe militar,
de 28 de Setembro ele
1917, com referência à primeira parte do artigo 10.0 do
mesmo regulamento,
modificado pelos decretos n.? G:003,
de 11 de Setembro
de 1919, (I n.? 1~:081, ele 9 de
Agosto de 1926, o coronel de artilharia Adriano da Costa
Macedo.
~lillistério
da Guerra-1." Direc~ão
GCl'al-2. a Repartição
Conselho Superior

de Prnmoções

Exonerados
de vogais os generais
Ernesto
Maria
Vieira da Rocha e José Francisco do Barros.
Y ogais, os generais
Daniel Rodrigues
de Sousa c
Anibal Augusto Ramos de Miranda.
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Conselho de Recursos

Exonerado de vogal o general Aníbal Augusto Ramos
de Miranda.
Vogal, o goneral José Francisco de Barros.
Estado

maior general

General, o brigadeiro, inspector da 1.11 inspecção de
artilharia, José Paulo Fernandes Júnior, contando a antiguidade desde 1 do corrente mês.
Direcção da arma de artilharia
Comissão

de recepçüo

e exame

°

'I'ononte-coronel do quadro auxiliar de artilharia,
major do mesmo quadro, do depósito geral de material
de guerra, Isidoro do Rosário Coelho, contando a antiguidade desde 14 do corrente mês.
Depósito

geral de material

de guerra

Major do quadro auxiliar de artilharia, O capitão do
mesmo quadro do grupo de armazéns isolado de Beirolas, José do Loureiro, contando a antiguidade desde 14
do corrente mês.
Escola prática

de artilharia

Capitão do quadro auxiliar de artilharia, o tenente do
mesmo quadro, Braz Vieira, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro do cosrento ano.
Frente

marítima

da defesa de Lisboa

Brigadeiro, comandante, o coronol de artilharia tirocinado, com o curso do estado maior, adido ao quadro,
do regimento de artilharia do costa n. o 1, José Alberto
da Silva Basto, contando a antiguidade desde 6 de Junho do corrente ano.
Regimento

de oavalaria

n.O 9

Major, o capitão Pedro António da Costa Rebocho,
contando n antiguidade desde 10 ~ corrente mês.
Distrito

de recrutamento

e reserva

n.· 2

Capitão, o tenente de cavalaria José Pimenta Segurado de Avelar Machado, contando a antiguidade desde
10 do corrente mês.
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Supranumerário permanente

Major farmacêutico, o capitão farmacêutico, supranumerário permanente, Manuel Joaquim de Oliveira, contando a antiguidade desde 1 do corrente mês.
Concedido ao capitão de aeronáutica José Maria da
Silva Guedes Júnior o aumento de 15 por cento da importância da gratificação da especialidade, nos termos do
artigo 15. do decreto n.? 11:279, de 26 de Novembro
de 1925. \
0

Adidos

Major do regimento de cavalaria n. ° 7 Aníbal de Almeida Franco, capitão de infantaria Francisco Maria da
Costa Andrade, tenente de infantaria, supranumerário
permanente, do batalhão de automobilistas, Joaquim
Pedro Alexandre Borges e alferes do infantaria, da Escola prática da arma, António Gonçalo Torgal e Ernesto
Monteiro Góis Pinto, o primeiro e o terceiro por terem
sido requisitados para desempenhar comissões de serviço
dependentes do Ministério do Interior, na guarda nacional republicana, o segundo por ter sido nomeado professor ordinário do Instituto Profissional dos Pupilos do
Exército, nos termos da alínea e) do n. o 4. o do § LOdo
artigo 10.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro
de 1929, substituído pelo artigo 1.0 do decreto n." 19:175,
de 27 de Dezembro de 1930, e os dois últimos por terem
sido requisitados para desempenhar comissões de serviço
dependentes do Ministério das Colónias, nos termos do
artigo 31.0 do decreto 0.. o 13:309, de 23 de Março de 1927,
devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 10, 26, 19, 20 e 20 do corrente mês.
Inaotividade

Capitão do regimento de infantaria n." 14 Armindo
da Cunha e Moura, por ter sido julgado incapaz do serviço temporariamente pela junta hospitalar de inspecção,
devendo ser considerado nesta situação desde 7 do corrente mês.
I

Disponibilidade

Tenente-coronel de artilharia Raúl do Carmo Simões
Pereira, e tenentes, adidos: de infantaria José dos Santos
Cabrita e de cavalaria Manuel da Fonseca Salvação, o
primeiro por ter ficado nula e de nenhum efeito, por
decreto de 5 do corrente mês, a parte do decreto de 10
de Novembro de 1928 que o passou à situação de re·

•
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serva e os restantes por se terem apresentado de regross~, respectivamente,
dos Ministérios das Colónias
e do Interior em 21 e 15 do corrente mês, sendo o último por ter sido dispensado do serviço da policia de
segurança pública.
Reserva

'I'enente-coronel do quadro auxiliar de artilharia, da
Direcção da arma, João dos Reis Vitória, 'e tenente do
mesmo quadro, do regimento de artilharia de costa n.? 2,
Pedro Vilas Boas, o primeiro por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção
e o segundo por ter atingido o limite do idade, nos termos do § 3.° do artigo 10.0 do decreto n ," 17:378, de 27
de Setembro de 1920, devendo ser considerados nesta
situação, respectivamente, desde 14 e 21 do corrente
mês.

4. o - Por decretos de 31 do corrente mês:
llinislério da Guerra -1.1!. Direcção Geral- P

Reparlição

Condecorado com a medalha criada pelo decreto n.?
11:607, de 24 de Abril de 1926, por estar ao abrigo do
artigo LOdo mosmo decreto, o soldado n, o 92/270 da
1.3 companhia do batalhão u, o 4 da guarda nacional
republicana, Luciano de Sousa.
Conselho Superior de Disciplina

do Exército

Exonerado de vogal o general Miguel Baptista, da
Silva Oruz.
Vogal, o general José Paulo Fernandes Júnior.
Ilillistério da Gucrra- f.1!. Direcção Geral- 2.a Rcparti~ão

Concedidas as vantagens de que trata o decreto
n." 20:247, do 24 de Agosto' de 1931, desde as datas
qUE' lhos vão designadas, aos oficiais em seguida mencionados:
.
Por terem completado o tempo de permanência no oficialato
desde as datas em que são considerados tenentes, nos termos
do decreto n.Oi7:378, de 27 de Setembro de":l.929,modificado
pelo decreto n." i9:069, de 27 de Novembro de 1930 necessário para o primeiro aumento de iO por cento sôbre ~ sôldo :

Artilhariamajores: Joaquim Plácido Duarte Silva
regimento de artilharia ligeira u.? 1, desde 1 de Julho de 1\.)31, Francisco David Calder, na Ln inspecção
DO
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de rartilharia ; capitãis:
Ernesto
Nogueira
Pestana, no
regimento
de artilharia ligeira n.? 2, Manuel Pereira de
Bastos Valença, no regimento de artilharia ligeira n. ° 4,
João Baptista
de Antas de Barros, no grupo indopendente de artilharia de montanha n.? 16, Fernando
Sampaio Hodrigues,
supranumerúrio
permanente,
miliciano
do quadro especial, José Lopes dos Santos; tenentes:
J orge Mário Apolinário
Leal, no regimento ue artilharia
ligeira n." 2, Artur de Jesus Fernandes, no regimento
de artilharia
ligeira u." r). Oavalariatenente Mário Alvaro do Carvalho
Nunos, no quadro. Engenharia - tenente-coronel
Augusto
de Azevedo
e Lemos Esmoraldo do Carvalhais,
na 2." Repartição
da 2. a Direcção
Geral do Ministério da Guerra, tenente Armando Nory
Teixeira,
no regimento
do tclcgraf stas. V oterinário _
capitão miliciano do quadro especial Frederico
Grnnato
Leal TOrres, no Hospital Militar Veterinário Principal.
Administração
militar - capitãís TIl ilicianos do quadro especial Aníbal
Gonçalves
da Paixão,
na Direcção
da
Arma de Aeronáutica,
Mário Baptista Ribeiro, no Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército
de Terra e
Mar, Manuel Duarte Pereira Santos Ribeiro, na 3." companhia do administrnção
militar. Secretariado
militartenente Carlos Pinto dos Santos, desde 1 de Dezembro
de 1931.
Idem, para o segundo aumento de 10 por cento sôbre o sôldo :
Infantariamajores:
Antóuio Tomaz de Aquino Tavares Júnior,
no batalhão
indl'p0ndonte
do infantaria
n ," 24, João Baptista do Araújo Leito o Jaime Rodolfo
Novais e Silva, respcetivamonts
nos distritos de recrutamento e reserva n.' s 10 e 19, Alfredo Ribeiro Ferreira,
supranumerário,
no Instituto
Feminino
de Educa<:ito e
Trabalho;
capitãis Francisco Martins Fernandes
Júnior
e Mário de Vasconoolos Cardoso, no regimento de infantaria 0.0 8; tenentes milicianos DO quadro ospecial António Ferreira
Línhares Nobre, no regimento de infantaria n.? 10, Jorge Abílio (la Veiga Magalhãis, 110 regimento
de infantaria
n. o 17, Guilherme J oaquin; de Mesquita,
no regimento do infantaria n,o 18. Cavalaria -- tenentes-coronéis
Benjamim
Luazos Monteiro Leite e Santos,
no Oolégio Militar, Carlos dos Santos N atividado, no
Instituto
Profissional
dos Pupilos do Exóreito de Terra
e Mar; supranumerários,
capitão João Pires de Campos,
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no rc"'imento
de cavalaria n.? 9. Veterinário - capitão
Antóllio Messias Abade, no frgimento de cavalaria D.O 4,
desde 1 de Dezembro de 1931. Picador-capitllo
José
António de Abreu, no regimento
de cavalaria
n." 3,
desde 11 de Dezembro de 1931.
Adidos

Tenentes:
do batalhão de caçadores n,° 5 Afonso Eurico Ribeiro Casais e, supranumerário
permanente,
do
batalhão
de metralhadoras
n, ° 2 Adelino Soares, por
terem sido requisitados
para desempenhar
comissões de
serviço dependentes,
respectivamente,
dos Ministérios
das Finanças, na guarda fiscal, e do Interior, na guarda
nacional republicana,
devendo ser considerados nesta situação desde 6 de Outubro findo e 28 do corrente mês.
Disponibilidade

'I'enentes : de infantaria
António das Neves Graça e
do serviço de administração
militar Fernando Raposo de
Oliveira,
ambos adidos,
que, de regresso, respectivamente, dos Ministérios
do Interior e das Colónias, se
apresentaram
em 26 do corrente mês, sendo o primeiro
por ter sido dispensado
do serviço da polícia de segurança pública.
Quadro dos ofioiais milioianos

de reserva

Capitão médico miliciano, do quadro dos médicos auxiliares do exército, José Sabino de Abreu, por ter atingido o limite do idade, nos termos do artigo 61.° do decreto n,° 12:017, de 2 de Agosto de 1926, devendo ser
considerado nesta situação desde 30 do corrente mês.

5. o -Porlarias

Por portarIa da 5 de Novembro findo:
Ilinislél'io da Guerra - Rrpartiçáo do Gabinete
Nomeado vogal auxiliar da Comissão do História Militar,
na cidade de Bvortl., nos termos do § 5.° do artigo 1.0 do
decreto D. ° 9:290, do 12 de Dezembro de 1923, o cidadão Dr. Celestino David, da mesma cidade.
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Por portarias de 14 do corrente mês:
llinistério da Guerra - 3. II Direcção Geral-i."

Repartição

Considerando que das experiências realizadas com a
cozinha rodada m jSimões se reconheceu a necessidade de
lhe introduzir um certo número de modificações, modificações essas que se acham realizadas, e tornando-se
necessário que se proceda ao sou estudo: manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra,
que a comissão abaixo indicada, sob a presidência do
mais graduado ou antigo, proceda às necessárias experiências:
Coronéis: de artilharia Camilo Amândio da Silva Sena
e, com o curso do estado maior. Alfredo Balduíno de Seabra Júnior; de engenharia Rui Viterbo Fragoso Ribeiro;
tenentes-coronéis: de cavalaria Artur Heitor de Eça Figueiró da Gama Lõbo e médico Ricardo Garcia; majores: de infantaria João Augusto de Fontes Pereira de
Melo, de aeronáutica Olímpio Pires Ferreira Chaves e
do serviço de administração militar José Ribeiro da
Costa Júnior.
•
Louvado o coronel de infantaria, tirocinado, Francisco
Bernardo do Canto, director da Escola Preparatória de
Quadros que funcionou no corrente ano, pela forma como
se desempenhou desta missão, tendo mais uma vez reveludo a sua grande competência técnica e grande método de organização, do que resultou poder levar-se a
cabo com grande regularidade um serviço de tam grande
importãncia.

,

Louvados os majores de infantaria Joaquim Peixoto
Martins Mendes Norton, José Augusto de Moura e Gaspar Inácio Ferreira, directores dos centros de instrução
da Escola Preparatória de Quadros que funcionou no
corrente ano, pela maneira inteligente, cheia de zêlo e
dedicação como se houveram no desempenho daquelas
missões.
/

Por portarIas de 16 do corrente mês:
Ilillistério da Guerra - Repartição do Gabinete

Nomeado O capitão de cavalaria, professor da Escola
Militar, Humberto Buceta Martins, para fazer parte da
comissão nomeada, por portaria de 16 do Outubro do
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corrente ano, para proceder à abertura das propostas
apresentadas para a tranílformação de espingardas 6,5
em 7,7, em substituição do delegado da Fábrica de Br~ço
de Prata, por esta também ser concorrente à refenda
transformação.
Tendo a comissão nomeada por portaria de 7 de Dezembro de 1928, publicada na Ordem do Exército n." 19,
2.11 série, do mesmo ano, terminado os seus trabalhos:
manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, dissolver a referida comissão.

Por portaria de 26 do corrente mês:
Ministério da Guerra - ta Direcção Geral- t,a Repartição

Considerados, por deliberação do Supremo Tribunal
Militar, como comissão extraordinária e importante de
serviço militar os serviços por quo o coronel de artilharia Adriano da Costa Macedo foi louvado em portaria de 1 de Março de 1904, insorta no Boletim Militar
do Ultramar n.? 4, de 22 do mesmo mês e ano, transcrita na Ordem do Exército n.? 14, 2.& série, de 30 de
Maio de 1904.
6. ° - Por determinação do Gotêrno da RepúblIca:
Ministério da Guerra - 2.& Direcção Geral- 2. a Repartição

Adjunto da 1.n secção, o tenente do regimento de telegrafistas Luiz José de Avelal' Machado Veiga da Cunha.

~Iillislério da Guerra - 3. & Direcção Geral

Adjuntos da 1,11. Repartição; os eapitãis : com o curso
do estado maior, do regimento de infantaria n.? 20,
José Guimarãis Fisher, e de artilharia, no quadro da
arma, José Viana Correia Guedes.
Adjuntos da 2." Repartição, o coronel de infantaria,
com o curso do estado maior, no quadro da arma, Vitorino Henriques Godinho, tenente-coronel do extinto corpo
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do estado maior, com a patente de coronel, inscrito na
escala dos majores de infantaria, adido ao quadro, Joaquim dos Santos Correia, e o capitão de cavalaria, com
o curso do estado maior, da L." Repartição, Manuel
Francisco Mar ques Valente.
La região militar
Direcção do serviço oe obras e propriedades

militares

Chefes de secção, os capitãis: do regimento de sapadores mineiros Francisco Filipe dos Santos Caravana e
do batalhão de pontoneiros José Luiz Moreira, ambos
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Supranumerário

Alferes, com a patente de tenente, do batalhão de caçadores n,? 4, José António Vasco Mascarenhas Júnior.
Regimento de infantaria n.· 1

Alferes: do regimento de infantaria n. o 17 Américo
do Carvalhal Esmeraldo e do batalhão de metralhadoras n, o 1 Carlos Marques Loureiro, o primeiro pelo pedir
e o segundo sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria n.· 6

Capitão do regimento de infantaria n. o 14 Inácio
Chumbo, sem dispêndio para. a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria n.· 13

Capitão, supranumerário permanente, do regimento de
infantaria n. o 9, Manuel Ribeiro Cardo na, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional,
Regimento de infantaria n.· 17

Tenente de infantaria,
das Neves Graça.

em disponibilidade,

António

Regimento de infantaria n.· 18

Alferes, supranumerários:
do regimento de infantaria
n." 6 Domingos António dos Santos e do batalhão de
caçadores n." 9 Fernando José Lopes, sendo o primeiro
pelo pedir e o segundo sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
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Tenente de infantaria,
supranumerário
permanente,
da dele(~ac;ão u. o 1 do distrito de recrutamento
e reserva
dos Arôres, José Augusto Teixoira Baptista, sem dispêndio > para. a Fazenda Nacional.
Batalhão

independente

de infantaria.

Batalhão independente de infantaria n.O 25
Tenontc, supranumerário
permanente,
do batalhão de
metralhadol'n.s
n. ° 2, Ezequiel
de Matos Vicente,
sem
dispêndio para a Fazonda N ucional.
Batalhão

de caçadores

n,v 1

Tenente médico miliciano, da 2. a companhia
José Forjaz de Sampaio, pelo pedir.
Batalhão

n.v 4
em disponibilidade,

de caçadores

Tenente de infantaria,
licarpo Martins.
Distrito

Sub-chefe,
gusto Vaz.

O

de recrutamento

capitão

de saúde,

Po-

n.s 13
adjunto, Mário Au-

e reserva

de infantaria,

Escola prática

Antero

de artilharia

Segundo comandante
do grupo escolar de batariaa, o
capitão do artilharia,
ajudante, Armando José de Matos.
Escola de aplicação de artilharia
e contra aeronaves

de costa

Major de artilharia,
da Escola prática
do Carmo da Silva Dias.

da arma,

José

Quadro da arma de artilharia

Major, do regimonto
jamim Ferin Coutinho,

de artilharia

ligeira

n.? 1 Ben-

Quadro especial a que se refere o artigo 15.0
do decreto n.> 7:823, de 23 de Novembro de 1921

Üapitão miliciano, do mesmo quadro, do regimento do
artilharia ligeira n." 5, António Ernani Mendonça Santos.
Grupo mixto independente

de artilharia

montada

n.· 14

Capitão do regimento de artilharia
ligeira n.? 1 João
Dias Garcia, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Alferes do serviço do administração
militar, supranumerário,
do regimento
de artilharia ligeira n." 5, José
Diniz Morão.
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Grupo de defesa móvel de costa

Capitão de artilharia, ajudante de campo do general
Amílcar de Castro Abreu e Mota, José Augusto Vieira
da Fonseca Júnior, para os efeitos do disposto nas alineas a) e b) do artigo 44.° do decreto n." 17:378, de 27
de Setembro de 1.929, modificado pelo decreto n.? 19:175,
de 27 de Dezembro de 1930.
Esoola prática de oavalaria

Alferes do regimento de cavalaria n ." 4 José Maria
Guedes Cabral de Campos.
Quadro da arma de cavalaria

Tenente
Duarte.

do regimento

de cavalaria

n." 3 Teófilo

Regimento de cavalaria n.s 2

Capitão de cavalaria, da inspecção da arma, Luiz Filipe Azinhais Mendes, SE\m dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Regimento de cavularíe n.O8

Tenente do cavalaria, no quadro da arma, Manuel da
Fonseca Salvação.
Direcção da arma de engenharia

Adjunto da 1.n Repartição, o major de engenharia,
no quadro da arma, Plínio Octávio de Sant'Ana e Silva.
Esoola prática. de engenharia

Instrutor de equitação, o capitão elo regimento de cavalaria n.? 6 José Soares Craveiro Feio, som dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Depósito de material aeronáutico

Director, o major de aeronáutica,
Eduardo do Rosário Gonçalves.

em disponibilidade,

Quadro dos oficiais do serv.iço de administração militar

Capitão, do mesmo serviço, do regimento de infantaria
n.? 9, Artur da Costa Ribeiro.
2.' companhia de administração militar

Tenente do serviço de administração militar, supranumerário, da Escola prática do mesmo serviço, Cuportino
Alves Gomes, pelo pedir.
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militar

Alferes do serviço de administração militar, snpranumerário, do regimento de cavalaria n." 5, João da Conceição Domingos, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Escola Militar

Oficial de serviço, o capitão do regimento de cavalaria n." 8 Nuno Gonçalves Branco, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
Cofre de prevídéncía
dos oficiais do exército metropolitano
Conselho

de admrnietr-ação

Presidente, o general Amílcar Barcínio Pinto.
Reconduzidos para o ano de 1932 os vogais: coronéis, de infantaria Vergilio Aurélio Henriques dos Santos, do secretariado militar Francisco Faustino, ambos
na situação de reserva, e de infantaria Jorge Augusto
Rodrigues, e tenente-coronel de infantaria José Frederico
Guilherme de Almeida Arez.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão para a
promoção a brigadeiro, no ano de 1932:
.

Chefe do estado maior do exército e generais Roberto
da Ounha Baptista, José Ernesto de Sampaio, Eugénio
Augusto Almada Castro Bilstein de Meneses e Amílcar
Barcínio Pinto.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão para o
p6sto de major dos capitãis julgados aptos para o serviço do estado maior, no ano de 1932 :

Tem a constitmção a que se refere o artigo 3. o do regulamento para as provas especiais de aptidão para a
promoção ao pôsto de major dos capitãis das diversas
armas o do serviço do estado maior, modificado pelo
artigo LOdo decreto n. o 17 :903, de 30 de Janeiro
de 1930.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão para o
pósto de major dos co.pitãis das diversas
armas, no
ano de 1932:

Presidente, chefe do estado maior do exército.
Vogais permanentes: brigadeiros: de infantaria, com
o curso do estado maior, João de Almeida, de artilharia, com o mesmo curso, José Alberto da Silva Basto,
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de cavalaria Eduardo Augusto Lopes Valadas e de engenharia João Baptista de Almeida Arez, e coronel do
extinto corpo do estado maior, inscrito na escala dos
tenentes-coronéis de infantaria, Ernesto de França Mendes Machado.
Vogais eventuais : brigadeiros: de infantaria David
Augusto Rodrigues e de cavalaria Leopoldo Augusto
Pinto Soares, e coronéis: de artilharia Carlos Augusto
Passos Pereira de Castro e de engenharia Francisco da
Cunha Rêgo Chaves.
Jüri para avaliar as provas especiais de aptidão para o
pOsto de major dos capitãis de aeronáutica,
no ano
de 1932:

Presidente, chefe do estado maior do exército.
Vogais: brigadeiros: do infantaria, com o curso do
estado maior, João de Almeida, de artilharia, com o
mesmo curso, Josó Alberto da Silva Basto, de cavalaria
Eduardo Augusto Lopes Valadas e de engenharia João
Baptista de Almeida Arez, coronel de aeronáutica Salvador Alberto du Courtils Cifka Duarte e tenente-coronel
de aeronáutica António Jacinto da Silva Brito Pais.
Jüri para avaliar as provas especiais de aptidão para o
pOsto de major dos capitãis médicos, no ano de 1932:

Presidente, director do serviço de saúde militar.
Vogais: o adjunto da Direcção o tenentes-coronéis médicos Manuel de Lucena, Ricardo Garcia e Alberto dos
Santos Monteiro.
Jüri para avaliar as provas especiais de aptidão para o
pOsto de major dos ospitãis veterinários, no ano de 1932:

Presidente, tenente-coronel veterinário Manuel Braz
Serra.
Vogais: tenente coronel veterinário Filipe Maria Caiola
e major veterinárjo Tito Lívio Xavier.
Vogal suplente, major veterinário Fernando Augusto
Palhoto,
Secretário sem voto, capitão do secretariado militar
Carlos Augusto Marques da Silva.
Jüri para avaliar as provas especiais de aptidão para o
pOsto de major dos capitãis do serviço de administração militar, no ano de 1932 :

Presidente,
litar.

director

do serviço de administração mi-
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Vozais : coronéis: de infantaria, com o curso do estado
maior: Vitorino Henriques Godinho e do serviço de
administração
militar Luiz Pereira Loureiro e José Carlos de Almeida e Brito, e tenente-coronel do mesmo
serviço António José Rodrigues.
Vozais suplentes: tenontes-coronóis : do extinto corpo
do estado maior, com a patente de coronel, inscrito na
escala dos majores de infantaria, Joaquim dos Santos
Correia e do serviço de administração militar J Mio Maria
Penteado Pinto.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão para o
póato de major dos capitãis do secretariado militar, no
ano de 1932:

Presidente, coronel de artilharia, com o curso do estado maior, Anlbal César VaI dez de Passos c Sonsa.
Vogais: coronéis: de infantaria António de Barros
Rodrigues e do secretariado militar José Carlos Afonso
Barroso, e tenentes coronéis: de artilharia, com o curso
do estado maior, João da Conceição Tomaz Rodrigues
e do secretariado militar António Maria Gonzaga Pinto
Júnior.
Júri para avaliar as provas espeoiais de aptidão para o
pósto de major dos oapitãis do quadro auxiliar de artilharia, no ano de 1932 :

Presidente, coronel de artllharia Joaquim da Silveira
Malheiro.
Vogais: coronéis: de artilharia Henrique de Campos
Ferreira Lima e do quadro auxiliar do artilharia Manuel
da Conceição Silva, e tenentes- coronéis de artilharia Abel
Joaquim Travasses Valdez e Júlio Ferreira da Silva
Alegria.
Vogal suplente, coronel de artilharia, com o curso do
estado maior, José Cortês dos Santos.
Júri para avaliar as provas espeoiais de aptidão para o
pósto de major dos oapitãis do quadro auxiliar de engenharia, no ano de 1932 :

Presidente, coronel de engenharia Inácio Manuel do
Sousa Freire Pimentol.
Vogais: coronéis: de engenharia Pedro Fava Ribeiro
de Almeida e do quadro auxiliar de engonharia José
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Maria da Silva Figueiredo, e tenentes-coronéis de engenharia Roberto de Oliveira Pinto e José dos Anjos.
Vogal suplente, tenente-coronel de engenharia Vasco
Lopes de Mendonça.
7.

o-

Ministério da Guerra - I. a Direcção Gcral- I. a Repartição

a) Em harmonia com o disposto no artigo 182.0 do
regulamento de disciplina militar se publica a decisão do
Conselho Superior de Disciplina do Exército, a cujo julgamento foi submetido o coronel de infantaria António
Silveira Lopes, nos termos do n. o 3.0 do artigo 168.0 do
mesmo regulamento:
Aos quinze dias de Dezembro de 1931, nesta cidade
de Lisboa e sala das sessões do Conselho Superior de
Disciplina do Exército, reünido êste Conselho, em sessão
secreta, para julgamento, em processo disciplinar, de António Silveira Lopes, coronel de infantaria, a requerimento do mesmo, decidiu, por unanimidade de votos,
que os factos que motivaram o supracitado processo em
nada afectam a honra do mesmo oficial. E para que devidamente conste esta decisão final e produza os efeitos
legais, eu, relator dêste processo, a lavro e assino com
o Ex.nio presidente e demais vogais.- Luiz Manuel.Agostinho Domingues, general-João
Júlio dos Reis e Silva,
general relator-Arnaldo
Costa Cabral de Quadros, general- J.lIiguel Baptista da Silva Cruz, general- José
Vicente de Freitas, general.

b) Em harmonia com o disposto no artigo 182.0 do
regulamento de disciplina militar se publica a decisão
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, a cujo
julgamento foi submetido o coronel de artilharia José
Pedro Soares, nos termos do n. o 3.0 do artigo 168.0 do
mesmo regulamento:
Aos quinze dias de Dezembro de 1931, nesta cidade
de Lisboa o sala das sessões do Conselho Superior de
Disciplina do Exército, reünido êste Conselho, em sessão
secreta, para julgamento, em processo disciplinar, de José
Pedro Soares, coronel de artilharia, a requerimento do
mesmo, decidiu, pOI' unanimidade de votos, que os factos
que motivaram o supracitado procosso em nada afectam
a honra do mesmo oficial. E para quo devidamente conste
esta decisão final e produza os efeitos legais, ou, relator
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dêste processo, a lavro e assino com o Ex.mo presidente
e demais vogais.-Luiz
lI/anuel Agostinho Domingues,
general-- João Júlio dos Reis e Silva, general relator - Arnaldo Costa Cabral de Quadros, grneral~Migllel Baptista da Silva Cruz, general- José Vicente
de Freitas, general.
c) Declara-se que, por decreto de 20 de Agosto de 1931,
publicado no Diário do Gocêrno 11.0 197, 2.11 série, do
mesmo mês e ano, foram condecorados com o grau das
Ordens que respectivamente lhes vão indicadas os seguintes oficiais:
Ordeul.

l\.Iili'tnr de

Cris'to

Cavaleiro (com palma)

Capitão de aeronáutica Jorge Metelo de Nápoles Manuel.
Orde.rn Militar

de S. Tia,go

da Espada

Cavaleiro

Capitão do secretariado

militar João Xavier de Paiva.

d) Declara-se que, por portaria do Ministério da Marinha de 21 de Novembro de 1931, publicada no Diário
do Govêrno n. o 275, 2." série, IJe 27 do mesmo mês e ano,
foram condecorados pelo Instituto de Socorros a N áufragas, com a medalha de prata de Filantropia e Carldado, os oficiais abaixo mencionados:
Major de infantaria Joaquim Feliciano do Azevedo,
capitãis : do cavalaria J 086 Pauli no Marecos Mansinho
de Albuquerque e Acácio José Itodriguos Laje e do serviço do administração militar Francisco Hermenegildo
Calado, e tenente de cavalaria Manuel Marciano.

e) Declara-se que, tendo o coronel de cavalaria Manuel da Costa Latino sido agraciado pelo Governo Espanhol com o grau de comendador da Ordem, de Isabel,
a Católica, e pelo Govêrno Francês com o grau de oficial da Legião de Ilonra, é-lhe permitido, em conformidade coro as disposições do regulamento das Ordens
Portuguesas, aceitar aquelas mercês e usar as respectivas insígnias.
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f) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917:
Medalha

de ouro

Regimento de infantaria n." 3

Capitão António de Oliveira Rodrigues e tenentes Joaquim Tristão Pereira Pimenta e Guilherme Martins Gonçalves.
Regimento de infantaria n.s 9

Capitão 'Manuel Ribeiro Cardona.
Regimento de infantaria n.s 13

Tenente Manuel Maria Vieira da Silva.
Regimento de infantaria

n.>

21

Tenente Adão Coelho.
Medalha

de pruta

Regimento de infantaria n .v 3

Tenente Rodolfo Martins Viana.
Regimento de infantaria n.· 6

Tenente Eurico da Silva Ataíde Malafaia,
Depósito geral de material de aquartelamento

'I'enentes : de infantaria Manuel Anacleto Pereira e
miliciano do serviço de administração militar, do quadro especial, J anuário de Almeida Filipe.
Guarda fiscal

Tenente
Lomelino.

de infantaria

Fernando Augusto da Câmara

8.o - ~[illistéJ'io da Guerra - f. a Direcção Geral- 2. a Repartição
a) Declara-se que o general Adolfo César Pina continua, nos termos do § único do artigo 13.0 do regulamento para as provas de aptidão para a promoção a
general, fazendo parte do júri de exames para brigadeiro até que o coronel de artilharia Carlos Augusto
Passos Pereira de Castro conclua as respectivas provas.
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b) Declara-se que o tenente-coronel de infantaria Raúl
Sil vão Loureiro presta serviço na 1.:l Repartição da
1. a Direcção Geral dêste Ministério.
c) Declara-se que o tenente-coronel do extinto corpo
do estado maior, com a patente de coronel, inscrito na
escala dos majores de infantaria, Joaquim dos Santos
Correia acumula as funções de professor do Instituto
Feminino de Educação e Trabalho com as de adjunto
da 2.8 Repartição da 3.a Direcção Geral dêste Ministério.
d) Declara-se que os capitãis Joaquim Sinel de Cordes e Aníbal Artur Marcelino e os tenentes Antero Policarpo Martins, José dos Santos Cabrita e António das
Neves Graça, todos de infantaria e em disponibilidade,
chegaram à sua altura para entrar nos respectivos quadros.

e) Declara-se que o capitão de infantaria Adolfo de
Jesus Leopoldo desistiu de servir nas Colónias nos anos
de 1931 e 1932.
f) Declara-se que o capitão de artilharia, com o curso
do estado maior, José Viana Correia Guedes acumula
as funções de professor provisório do curso do estado
maior com as de adjunto da La Repartição da 3. Direcção Geral dêste Ministério .
II

•

g) Declara-se

que o capitão de artilharia Cândido
Augusto Ribeiro, a quem pela Ordem do Exército n. o 23,
2.a série, do corrente ano, foram concedidas as vantagens do decreto n. o 20:247, está colocado no Colégio
Militar, e não no regimento de artilharia ligeira n. o 3,
como consta da referida Ordem.

h) Declara-se que o capitão de cavalaria, com o curso
do estado maior, Manuel Francisco Marques Valente
acumula as funções de instrutor da Escola central de
oficiais com as de adj unto da 2.::1Repartição da 3.a Direcção Geral dêste Ministério.
i) Declara-se que o capitão miliciano de cavalaria, do
quadro especial, António Bivar Moreira de Brito conta
fi antiguidade
do actual põsto desde 24 de Outubro de
1929.
\
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j) Declara-se que o tenente Manuel da Fonseca Salvação e o alferes, com a patente de tenente, Raúl Baptista Lúcio da Silva, ambos do cavalaria, o primeiro em
disponibilidade e o segundo supranumerário, chegaram
à sua altura para entrar no respectivo quadro.
k) Declara-se que, por decreto do Ministério do Comércio e Comunicações de 21 de Maio de 1930, inserto
no Diário do Govêrno n.? 118, 2.a série, de 2-:1:do mesmo
mês e ano, foi o coronel de engenharia Manuel Gonçalves da Silveira Azevedo e Castro nomoado comissário
geral do Govêrno na feira de produtos portugueses que
se realizou na cidade do Rio de Janeiro.
l) Declara-se que, por decreto do l\1inistório das Colónias de 17 de J unho de 1030, inserto no Diário do
Gooêrno n. o 138, 2. a série, do 18 do mesmo mês e ano,
foi o coronel de engenharia Manuel Gonçalves da Silveira Azevedo e Castro nomeado comissário geral da
secção portuguesa na Exposição Colonial Internacional
de Paris.
m) Declara-se que o major do engenharia, professor
da Escola Superior Colonial, Álvaro Eugénio Neves de
Fontoura acumula, desde 27 de Novembro findo, estas
funções com as de professor provisório do Colégio
Militar.
n) Nos termos do artigo 30.0 do decreto n." 18:716,
de 2 de Agosto de 1930, publica-se quo o candidato, alferes veterinário miliciano, do regimento de cavalaria
n. o 3, Vítor José Gamarro Correia Barrento foi aprovado no concurso ordinário para admissão de alferes
veterinários do quadro permanente do exército realizado no corrente ano, nos termos do referido decreto, e
obteve a classificação de 14 valores.
I

o) Declara-se que o alferes do secretariado militar
Francisco Maria da Purificação Alves Ribeiro desistiu
de servir nas Oolónias, nos termos do decreto n.? 13:309,
de 1927, no próximo ano.
p) Declara-se que os tenentes do quadro auxiliar do
artilharia, supranumerários, Manuel J nliano e Joaquim
Augusto de Simas Nunes, chegaram à sua altura para
entrar no respectivo quadro.
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q) Declara-se que fica sem
dro auxiliar de artilharia
do
António Joaquim de Oliveira
do Exército n. ° 17, 2. a série,
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efeito a colocação no quatenente do mesmo quadro
Bandeja, insorta na Ordem
do corrente ano.

r) Declara-se,
em conformidade
com o regulamento
e
programa
do concurso para o provimento de vacaturas
de alferes furmacêuticos
do quadro permanente,
aprovado por decreto n. o 8:5-!6, de 29 de Novembro de 1922,
e mais disposições
legais em vigor que, com as condições abaixo designadas
e por espaço de trinta dias, a
começar em 1 de Janeiro de 1932, se acha aberto concurso para o preenchimento
das vagas existentes e das
que ocorrerem
até 31 de Dezembro do mesmo ano, inclusive, no quadro permanente
dos oficiais farmacêuticos.
A êste concurso serão admitidos os cidadãos portugueses por nascimento
que sejam militares do quadro
permanente
ou miliciano de qualquer arma ou serviço,
bem como os individuos que, tendo satisfeito às leis do
recrutatnento,
não tenham sido isentos definitivamente
do serviço militar .•
Os candidatos
deverão dirigir os requerimentos
à Direcção do Serviço do Saúdo Militar, pelas vias competentes e de modo que ali entrem até o último dia do
prazo do concurso,
instruídos
com os seguintes
documentos:
1.0 Carta de farmacêutico
põr qualquer Universidade,
Faculdade
ou Escola legalmente
autorizada
a ministrar
o ensino de farmácia cm Portugal;
2.° Atestado dos chefes sob cujas ordens tenha servido, tanto sob o ponto de vista de competência
profissional, como sob o ponto de vista de comportamento
militar;
3.° Certidão
do idade pela qual provem não ter completado trinta e quatro anos até 31 de Dezembro
de
1931, inclusive;
4.° Atestadr;
de bom comportamento
moral e civil
passado pelas autoridades
compctentes ;
5. o Certificado do registo criminal passado na comarca
da sua naturalidade,
do qual conste não ter processo
pendente
ou sofrido condenação
que o iniba de ter ingrosso no quadro do oficialuto ;
G.o Quaisquer outros documentos que comprovem habilitações científicas ou serviços públicos.
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Todos os documentos devem ser originais (I serão entregues pelos interessados nas unidades ou distritos de
recrutamento a que pertencem, os quais, depois de lhes
juntar as respectivas notas de assentos ou certificado
que prove não terem sido isentos definitivamente, tendo
cumprido as leis do recrutamento, devidamente informados os enviarão pelas vias competentes à Direcção do
Serviço de Saúdo 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 estas serem
conferidas por aquela Direcção.
O original da carta do formatura poderá ser entregue
pelo candidato directamente na Direcção do Serviço de
Saúde Militar, dontro do prazo do concurso, devendo
neste caso os candidatos juntar aos documentos uma declaração nesse sentido.
Terminado o prazo do concurso e excluídos os concorrentes quo não tenham satisfeito às condições acima
designadas ou cuja idoneidade moral, civil 0\1 militar se
não verifique pelos atestados e certificados também acima
designados, serão publicados no Diário do Gooêrno os
nomes dos candidatos admitidos, sendo-lhes indicado o
dia e hora em que devem comparecer no Hospital Militar Principal de Lisboa, a fim de serem submetidos ao
exame da respectiva junta de saúde.
Estes concursos são válidos apenas durante um ano a
partir da data da aprovação dos candidatos, perdendo o
direito à promoção, não ingressando portanto no respectivo quadro, os candidatos que, embora aprovados no
concurso, atinjam trinta e cinco anos do idade antes da
data em que devam ser promovidos.
São quatro as provas que têm do prostar os candidatos aos lugares de alferes farmacêuticos do oxórcito:
L" Prova escrita;
2.:l Prova de química e bacteriologia;
3. a Prova de farmácia galénica ou de farmacognosia
e esterilizações;
4. a Prova oral.
A prova escrita versará sobre alguns dos seguintes
assuntos:
Operações
farmacêuticas, métodos de esterilizações
e esterilização aplicada, fermentos terapêuticos, opoterapia, sorotorapia, radioactividade e farmacogno~ia.
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o ponto para esta prova será tirado com vinte e quatro
horas de antecedência e é igual para todos os candidatos.
A prova de química e bacteriologia constará de alguns
dos seguintes trabalhos:
1.0 Análise qualitativa de uma mistura de duas espécies químicas inorgânicas;
2.° Uma investigação químico-Iegnl ;
3.° Uma determinação quantitativa em um medicamento, alimento ou produto biológico;
4.° Um exame bactorioscópico.
A 3. a prova constará da manipulação
de um prepa·
rado oficinal ou de uma classificação botânica, de uma
fórmula magistral e do uma esterilização.
A prova oral versará sôbre todas as provas realizadas,
organização militar, em especial, serviço farmacêutico militar e composição de material farmacêutico de campanha,
podendo o júri fazer as preguntas que julgar convenientes para avaliar da compotência dos candidatos.
Aos concorrentes é permitido consultar os livros de técnica operatória, mas somente durante o trabalho prático.
O aviso para o início das provas será publicado no
Diário do Govêrno depois de apurados os candidatos na
junta de saúde.
.
O candidato que, depois do designada a hora para
prostar a sua proya, n110comp~recer n_os.vinte minutos
imediatos marcados polo relógio do edifício em que ela
deve ser dada fica excluído do concurso.
9.0-llinistério

da Guerra - 1.11 Direcção Geral- 3. a Repartição

Declara-se que a promoção a aspirante a oficial do
soldado n." 218/29 da 2." companhia de saúdo António
Alves Soltão, por portaria do 10 de Novembro do corrente ano, inscrta na Ordem do Exército n.? 19, 2.11 sério é a aspirante a oficial farmacêutico miliciano, e não
li. ;spirante
a oficial médico miliciano, como foi publicado.
10. o_ ~Iillistério da Guerra - 2. a Dircc~ão Geral- 3. a Repartição

a) Vencimentos que, nos termos da lei n." 1:668, do 9
do Setembro de 1924, e decreto n.? 20:247, de 24 de
AO'osto de 1931, competem aos oficiais em seguida menci~n[l,dos, transferidos para a situação de reserva :
Tenente·coronel do quadro auxiliar de artilharia João
dos Reis Vitória, 381;$75, sendo: pensão do reserva,

•
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2326; lei n.? 888, 23;520; loi n.? 1:332, 1111'$36; 0,14
por cento, 1M19; do vencimento total 56l)85 são pela
província de Angola. Tem 47 anos de serviço e 70 períodos.
Tenente do quadro auxiliar de artilharia Pedro Vilas
Boas, 228;$45, sendo: pensão de reserva, 165;590; lei
n.? 888, 16tS59; lei n.? 1:332,26554; 0,14 por cento,
19642; do vencimento total 52665 são pela província do
Macau o 17tS55 pela província da Guiné. Tem 1 aumento
de 10 por cento sôbre o soldo, 39 anos de serviço e
111 períodos.
b) Rectificados se publicam os vencimentos a que têm
direito os oficiais na situação de reserva, em substituíção dos que lhe foram atribuídos pela Ordem do Exército D. o 16, 2. a série, do corrente ano:
Coronel Duarte do Amaral Pinto dEIFreitas, 346M8,
sendo: pensão de r0Se1'VI1,28M12; lei n. ° 888, 28651;
lei n." 1:332, 22680; 0,14 por conto, 9t$75; do vencimento total 91535 são pela província de Moçambique.
Tem 2 aumentos de 10 por cento sõbre o sõldo, 37
anos de serviço e 32 períodos.
'I'enente Amadeu da Conceição Roxo, 120698, sendo:
pensão de reserva, 1116:313;0,14 por cento, 91562; do
vencimento total 40532 são pela província de Angola.
Tem 1 aumento de 10 por cento sôbre o sôldo, 27 anos
de serviço o 55 períodos.
c) Rectificados se publicam os vencimentos a que têm
direito, de harmonia com o decreto n, ° 20:247, do 24 do
Agosto de 1931, os oficiais na situação do reforma em
seguida mencionados:
.
General João Pedroso de Lima, 883;554-, sendo: pensão do reforma, 504~~;lei n. ° 888, 50t540; lei D. ° 1:332,
3221556; 0,14 por cento, 6658. Tem 5 anos de põsto,
51 anos do serviço e 14 períodos.
Tenente José Carlos de Assunção o Almeida, 181691,
sendo: pensão de reforma, 147672; lei n.? 888,14677;
0,14 por cento, 19M2; do vencimento total 46t$71 são
pela província de Angola. Tem 1 aumento de 10 por
cento sôbre o sôldo, 35 anos de serviço e 111 poríodos.
d) Rectificados se publicam os vencimentos a quo têm
direito os oficiais na situação do reforma, em substituí-
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ção dos que lhes foram atribuídos pela Ordem do Exército
n, ° 22, 2.& série, do corrento ano:
:Major Ernesto
de Melo Coutinho
Garrido,
38M15,
sendo: pensão de reforma, 254;$10; lei n. ° 888 25M1'
lei n.? 1:332, 101t564. Tem 2 aumentos de 10 por cent~
sôbre o soldo e 45 anos de serviço. Reforma nos termos
da lei n.? 1:465.
Major Felizardo António Adão Alves Pereira e Silva,
229ii45, sendo: pensão de reforma 205tl!49' lei n. ° 888,
16643; 0,14 por cento, 7653; do ;encimento total 6,$74
são pela província de A ngola o 6674 pela província
de
i\1oçambique. Tem 2 aumentos do 10 por cento sobre o
sôldo, 34: anos de serviço, 30 períodos e diferencial.
Major Francisco Eduardo de Campos Beltrão, 401647,
sendo: pensão de reforma, 2D4t510; lei n,° 888, 25§)41;
lei n." 1:332. 121696. Tem 2 aumentos de 10 por cento
sóbre o soldo, 47 anos de serviço e reforma nos termos
da lei n, ° 1:465.
Major graduado
José Jacinto
da Fonseca,
20M15,
sendo: pensão de reforma, 167650; lei n.? 888,16675;
lei n.? 1.332, 6670; 0,14 por cento, 10620. Tem 1 aumento de 10 por cento sobre o sôldo de capitão, 36 anos
de serviço o 53 períodos.
Major José Maria Nunes de Amorim, 407691, sendo:
pensão de reforma,
254~1O; lei n. ° 888, 25t)J41j lei
n.? 1:332, 111680 j 0,14 por cento, 16660. Tem 2 aumentos do 10 por cento sObre o soldo, 46 anos do sorviço o 70 períodos.
Capitão Francisco Dias Cabeças, 255667, sendo: pensão de reforma, 17M; lei n.? S88, 17~50; lei n.? 1:332,
426; 0,14 por cento, 21,517; do vencimento total 81605
são pela província do Moçambique. Tem 41 anos de serviço.
Capitão José Maria Pereira, 14:0~96, sendo: pensão de
reforma,
137650; 0,14 por cento, 3~46; do vencimonto
total %39 são pela. província. de Angola. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre o sôldo, 30 anos de serviço e 18 períodos.
Capitão Vicente
Cipriano
Rodrigues
de Mendonça,
326i1tl8, sendo: pensão de reforma, 222rS75 i lei n. o 888,
22!j"27; lei n. ° 1:33~, 71628; 0,14 por cento, 10658; do
vencimento total 15r520 são pela província de Angola. Tem
2 aumentos de 10 por cento sobro o sõldo, 43 anos de serviço, 50 períodos e reforma nos termos da lei 11.0 1.:158.
Oapitão Manuel da Graça,
276689, sendo : pensão
de reforma,
19M; loi n." 888, 19ó50j lei n." 1:332,
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do vencimento

1

total

33tS76 são pela província de Angola e 5~76 pela província da Guiné. Tem 1 aumento de 10 por cento sõbre
o sõldo, 41 anos de serviço e 81 períodos.
Tenente Josó da Oruz, 158~35, sendo: pensão de reforma, 134~09; lei n," 888, 5636; 0,14 por conto, 18tS90;
do vencimento total 9~88 são pola província de Angola
e 24tS70 pela província de Moçambique, Tem 1 aumento
de 10 por cento sôbre o sôldo, 32 anos de serviço e 108
períodos.
Alferes Francisco Manuel de Almeida Louseiro, 1001502,
sendo: pensão de reforma, 105f.l; 0,14 por cento ltS02.
Reforma extraordinária.
e) Rectificados se publicam os vencimentos a que têm
direito, de harmonia com os decretos n.O 4:756 e 20:247,
respectivamente
de 28 de Agosto de 1918 e 24 de
Agosto do 1931, as enfermeiras militares reformadas em
seguida mencionadas:
Isaura de Jesus Magalhãis Barbosa, 46a de pensão
de reforma. Tem 11 anos de serviço.
Maria Augusta Fernandes, 49a70, sendo: pensão de
reforma, 48tS09; 0,14 por cento, lt$61. Tem 12 anos de
serviço e 10 periodos.
Maria Eduarda Brak-Lamy Alvos Arade, 46a de pensão de reforma. Tem 11 anos de serviço.
Adélia Teixeira de Barros, M09 fie pensão de roforma.
Tem 2 anos de serviço.
Algisa Dias dos Santos, 10tH8 de pensão de reforma.
Tem 4 anos de serviço.
Oecilia de Freitas, 9aG8, sendo: pensão de reforma,
8a90; 0,14 por cento, a78. Tem 4 anos do serviço o
8 períodos.
Ermelinda Inácio Marques, 5609 do pensão de reforma. Tem 2 anos do serviço.
Eulália de Sousa Pereira, lM27 de pensão do reforma. Tem 6 anos de serviço.
Felizarda da Conceição Faria, 17 a32, sendo: pensão
de reforma, 16a54; 0,14 por cento, 678. Tem 7 anos de
serviço o 8 períodos.
Júlia Peixoto de Lima Bessu, 14678, sendo: pensão
de reforma, 14t$; 0,14 por cento, {j78. Tem 6lanos de
serviço e 8 períodos.
Maria Beatriz Quirino Pacheco de Sousa Albuquerque,
7a03 de pensão de reforma. Tem 3 anos de serviço.
S
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Maria da Conceição Salvado, 12672 de pensão de reforma. Tem 5 anos de serviço.
Maria da Encarnação Quirino Pacheco de Sousa,
12t572 de pensão de reforma. Tem 5 anos de serviço.
Maria Flor Lõbo Pimentel Cordeiro, 12672 de pensão
de reforma. Tem 5 anos de serviço.
Maria Luíza do Sá Viana, 12t533, sendo: pensão de
reforma, 11645; 0,14 por cento, a88. Tem 5 anos de
serviço o 9 períodos.
Maria Teresa Quirino Pacheco de Sousa, 10618 de
pensão do reforma. Tem 4 anos do serviço.
Mariana da Piedade da Costa Nogueira, 10a18 de
pensão do reforma. Tem 4 anos de serviço.
"Marta Angela da Silva, 15a27 de pensão de reforma.
Tem 6 anos de serviço.
Natividade Ximenes, 14a78, sendo: pensão de reforma, 146; 0,14 por cento, 678. Tem 6 anos de serviço
e 8 períodos.
Palmira Rodrigues de Pinho, 18a39, sendo: pensão
d0 reforma, 17681; 0,14 por conto, 658. Tem 7 anos de
serviço o 6 períodos.
ôilvina Teixeira de Sousa, 2l)54 de pensão de reformn.. Tem 1 ano de serviço.

f) Declara-se que, conforme preceitua o artigo 3.0 do
decreto n. o 14:525, de 26 de Outubro de 1927, foi considorada hábil Carolina Martins de Almeida para receber, ao abrigo do artigo 1.o do mencionado decreto, os
vencimentos de seu marido, segundo sargento n. o 800
da 6. companhia de reformados, António de Almeida,
internado na casa do saúde do 'I'elhal.
3

11. o -!Iillistério

da Guerra- 3.a Dirw;ão Geral- La Repartição

a) Declara-se que os tenentes de engenharia a seguir
mencionados freqücntaram com aproveitamento o curso
de comHudantes de companhia no corrente ano:
Manuel Braz Martins, Luiz Vitória 'de França e Sousa,
Inácio Francisco da Silva, Joaquim Guarda Antunes,
~lanuel Quirino Pacheco de Sousa, Mário dos Santos
Risq uos Pereira, Manuel António Vassalo e Silva, Luiz
Maria Bastos de Carvalho, Manuel José Estêvão Guimarãis, António de ~lutos Maia, João Henrique Branco Pereira Dias e Octávio Esteves Paulo Cardoso.
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'b) Nos termos do artigo 18.0 do regulamento do Arquivo Histórico Militar declara-se q no foram oferecidas
com destino à sua biblioteca as seguintes espécies:
1) Pelo tenente-coronel Fernando Falcão Pacheco
Mena, e por intermédio da Comissão da História Militar - A cópia de uma carta do século XVIlI da cidade
e fortificações de Abrantes.
2) Pelo tonente de infantaria Armando Aquiles do
Espírito Santo - Uma carta patente do tenente-coronel
de engenharia Josó Bandeira Coelho de Melo.
3) Pelo major do artilharia Jacinto José do Nascimento Moura, o folheto da sua autoria - Relações dos
portugueses com o Sião, Lisooa-1931.
Obi1:lIário

1031
Outubro
Novembro

2! -

Dezembro
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»

7-

»

1R 15 -

»

Capitão,

reformado, José Francisco Ferraz.
do quadro auxiliar de artilharia António
Augusto da Silva Maduro,
Tenente do quadro auxiliar de engenharia Francisco de Assiz 'I'aró,
Coronel, reformado,
Joaqulm
Maria Soeiro de
Brito, tenente-coronel,
reformado, Epifânio Lopes de Azevedo, e capitão na aituação de reserva João Carlos Pinto Rihe iro.
Coronel, refnnuado, Alfredo Artur de Oliveira.
Capitão, reformado,
Tibério César de Campos
Beltrão.
General, reformado, António Augusto de Sousa
Bessa.
General, reformado, José Caetano Ribeiro Viana.
Alferes do quadro auxiliar de artilharia Joaquim
Cristiano Branco.
Tenente, reforma.lo, .Iosé .\raria Correia Júnior .
Capitão do quadro auxiliar tio serviço de saúde
Francisco Jorge de Faria.
Capitão de infantaria Luiz Vaz de Oliveira.

1- Capitão
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António Lopes Mateus.
Está conforme.
O Ajudante General, interino,

~~14~
~~

